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Stummvoll Jo.efs 

SZABADALOM ÉS DOKraflSNTÁCÍ Ó

Ezt a dolgozatot az egykori berlini Birodalmi Szabadalmi Hiva
tal í5 éves fennállására /ÍjA2. ji:l,X,,/ irta a zerző, aki akkor ott 
könyvtárügyi tanács óéként működött* X|>42-ba.a •:clyo:>-t kofeXevon&tai
már el is készültök, okkor azonban a nőmet Birodalmi Sajtóügyi Hivatal 
azzal az indokolással tiltotta be m-őg jelenősét, hogy a dolgozat túlsá
gosan felhívja a külföld figyelmét a Szabadalmi Hivatal fontosságára 
a esetleg erősebb légitámadásokra adna okot a hivatal ellen*w * « • a

A most Münchenbe áthelyezett Szabadalmi Hivatal fontossága ugyan
az maradt s a közben eltelt idő a msgállapitáaok. jelentésén semmit sem 
változtatott. Dr.Hischer, a Szabadalmi Hivatal jelenlegi vezetője, ki
egészítő cikkben közli a legújabb adatokat ás szamokat, úgyhogy ebben 
a cikkben az 1942.évi számokat lényegében változatlanul hagyhattuk.° ‘ Y *

A szabadalom és szabadalmi hivatal minden műszaki ember, mérnök 
számára ismerős fogalom. Ezzé 1 izemben a dokúméntlei ' ~zó igazi je
lentéséről nehezebb fogalmat alkotni. P*dig mindaz, un: © *'if ejozó s- 
ben rejlik igen fontos a műszaki ember z;m , habár az uj elnevezés 
régóta ismert problémákat jelöl meg. e. okúvá- .-nt-lció fogalma a legkü
lönbözőbb dolgok egész szövevényét foglalja magúban, nem statikus, 
hanem dinamikus fogalom.Dokumontáo i ó n-yme a:k az anyagi dokumentumok 
összességét jelenti, úgymint könyvek>t, folysirat okát, újságokat, fil
meket, hanglemezeket, mindenfajta iratanyagot, múzeumi tárgyakat és 
igy tovább, hanem azokat az eljárásokat is, amelyek a dokumentumoknak 
a kutatás ás a gyakorlati élét számára való feltárásához szükségesek* 
Tehát a dokumentumok gyűjtésének, rendezésének, használhatóvátételé- 
nek minden kérdése beletartozik a dokumentáció feladatkörébe. A do
kumentációs mozgalmat, amely már sok országban megindult, a mérhetet
len papirözön tette szükségessé. Az ilyen arányú irodalmi termelést 
szervezetten átfogni s a tudomány és a gyakorlat szolgálatába állíta
ni, már szinte lehetetlennek látszott. A dokumentációs mozgalom iránt 
a legnagyobb érdeklődést az alkalmazott tudományok, a közgazdasági és 
műszaki tudományok művelői mutatták, mart a feltárásra váró anyag eze
ken a területeken olyan mértékben megnövekedett és olyan gyorsan 
kellett feltárását elvégezni, hogy az eddigi módszerek már nem vezet
tek többé célhoz." /Prinzhorn, F.: Aufgaben und Ziele u^r Dokumenta- 
tion. =» Dokumentatlon und Arbeitstechnik. 1942. Mürz, Aprs 1-3.lap.

Ezeknek a feladatoknak a fontosságát ismerték el a "Német Doku-



44

mentáciős Társaság /Deutsche Gesellschaft für Dokpmentation/ 1941, 
május 28.-án történt megalapításával. Sokéves fejlődés érte el ezzel 
tetőpontját. A Fachnormenausschus für Bibliothekswcsen im Peutschen 
Norma na usschuee /Wémet Szabványbizőttság Könyvtárügyi Szakbizottsága/ 
keretében megkezdett munkát most ebben az uj csúcsszervben tervszerűen 
továbbépítették s feladatkörét világosan körülhatárolták. A Dokumentá
ciós Társaság mellé rendelt tanácsban a hatóságok, a tudomány, a mű
szaki és közgazdasági tudományok képviselői és a társaság munkabizott
ságainak vezetői foglalnak helyett.

A Német Dokumentációs Társaság tehát tudományos egyesülés a do
kumentáció kutatására és megszervezésére, azaz minden dokumentum gyűj
tésére, rendezésére és hasznositására, amely a legtágabb értelemben 
vett tudomány számára jelentős. Az egyes feladatok magoldására a tár
saság bizottságokat állított feljszekből 1942-ig a kivetkező nyolc 
alakult meg: az osztályozás^ a bibliográfiák és referálólapok, szak
folyóiratcikk jegyzékek , irodalmi tájékoztató központok, terminológia, 
külföldi tudományos irodalom beszerzése, ujságkivágatgyűjtőményék és 
fényképészeti sokszorosító eljárások munkabizottsága. A szabadalmi 
irodalom számára is tervbevatték egy osztály megalakítását, mert mű
szaki területen a dokumentációs munka legnagyobb része éppen a talál
mányi és szabadalmi irodalommal függ össze.

Németországban a szabadalmi törvény által szabályozott műszaki 
fejlődés hivatott őre és gondozója a Némát Szabadalmi Hivatal 
/Deutsehes Patentamt, 1945-ig Berlinben, most Münchenben/, amelyet 
másképen a német műszaki szellemi javak kincses kamra j án ak is nevez
hetünk. Mielőtt a dokumentáció és a Szabadalmi Hivatal munkája közötti 
összefüggésről szólnánk, néhány szóban meg kall emlékeznünk erről a 
tágabb értelemben vett ipari jogvédelmi hatóságról.

Az egykori Szabadalmi Hivatalt 1877-bsn, az ugyanazon év május 
25.-én kelt és julius 1-én hatályba lépett első szabadalmi törvény 
végrehajtása során alapították; a törvény hatálya ez egész, akkori 
birodalomra kiterjedt. Már előbb is voltak Ausztriában /1810/ és az 
egyes német államokban szabadalmi jogszabályok és törvények, Így 
Poroszországban /I815/, Bajorországban /1824/, Württembergben /1828/, 
Szászországban /I843/, Hannoverben /1844/ és Eessenben /I858/. Egyes 
országok, mint különösen a Hanzavárosok /Hamburg, Brémán ás Pübeck/ 
és az agrárjellegű Mecklenburg ellenezték az egységes szabadalmi tör
vényt", egyes helyeken pedig - mint a legtöbb fel nem sorolt német 
államban - csak közigazgatási rendeletek voltak érvényben.

Az 1877«-1 szabadalmi törvény volt tehát a német szabadalomügy 
első egységes rendezése. 1891 ápr. 7.-én hirdették ki a második sze-r 
badalmi törvényt, amelynek egyes módosításai 192? dec. 7.-én jelen
tek meg. Ma az 1936 máj.5 ,-én kelt szabadalmi törvény van érvényben 
/Reichsgesetzblatt I. 1936. 1 1 7.1ap/ az 1953. jul. 18.-án közzétett 
megfogalmazásban /Bundesgesetzblatt I, 1953. 623.lap./

A Német Demokratikus Köztársaságban egy 195Q szept. 6.-án kelt 
szabadalmi törvény van érvényben. /Gesetzblatt für die Deutsche De- 
mokratische Republik, 1950* 989«lap./
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Mivel járult hozzá az egykori német Szabadalmi Hivatal éa minden 
egyéb szabadalmi hivatal a dokumentációhoz? Minden szabadalmi törvény 
kötelezi a feltalálót-,, hogy találmányának lényegét szabadalmi latráé- 
baa tegye köza#. Az újítások titokbantartásának régi gyakorlatával 
szemben, amely a modern szabadalmi törvénykezés megszületése olött 
szokásban volt, ma az a cél, hogy a szabadalmi leírások ösztönözzék 
és előmozdítsák az egész műszaki fejlődésto A feltaláló viszont meg
határozót t illeték lefizetése ellenében a törvény alapján bizonyos 
időre /Németországban 18 évre/ kizárólagos jogot nyer találmányának 
gazdasági kiaknázásárao

A közzétételi kötelezettségből rendkívül gazdag irodalom? a sza- 
badalmi leírások,, hivatalos lapok,, jegyzékek,, osztálymutatők, stb. 
óriási tömege származik,, Így pli l87?<=X94X-ig Németországban 2*238.513 
szabadalmat jelentettek be, 828<>345°öt tettek közzé és 716o?66 szaba- 
dalmat adtak meg. Egyedül az 1932“194l-ig eltelt 10 évben 53^.264 sza
badalmat jelentettek be és az előirt vizsgálat után 173<>43l szabadal
mat adtak meg9 azaz minden harmadik bejelentés vezetett a feltaláló 
által kívánt eredményhez,, A megadott szabadalmak száma 1932° és 1941. 
között évenként átlagban 17.343 volt.

A Szabadalmi Hivatal könyvtárában 1942-ben 9 és fél millió szaba
dalmi leirást őpiztek a legkülönbözőbb országokból,, azaz 9 és fél 
millió bibliográfiai egységet külön tárgyi címmel és szerzővel* tehát 
majdnem 10 millió műszáki nyomtatványt * sokféle nyelven„ egytől száz 
vagy ennél is több lapnyi térjeűelemben, sok műszaki ábrával. Mind
egyik valami egészen újat tartalmaz a megelőzőkhöz képest, valami 
olyat* amelyet a dolog természete szerint még sohasem mondtak ki, tet
tek közzé, vagy hoztak Xétreo

A technika számára a szabadalmi leírások fontosabbak, mint a köny
vek vagy folyóiratok. Van sok olyan ipari vállalat* amely a azüfcebb 
értelemben vett irodalom nélkül is tud boldogulni, de szabadalmi le
írások nélkül nem. Gyakran a műszaki folyóiratirodalom hasznosítását 
tekintik a legfontosabb dokumentációs munkának. A legtöbb folyóirat
cikkről azonban nem lehet mindig megállapítani, hogy tartalmaz-e va
lami teljesen újat az előzőleg megjelent cikkekhez kópesto Egy és 
ugyanazt a témát tárgyalhatják különböző szerzők különféle nyelveken, 
más-más formában is anélkül, hogy magához a tárgyhoz valami lényegesen 
újat adnának hozzá. Nem tartozik tehát a folyóiratcikk lényegéhez, 
hogy valami egészén újat közöljön, ha a gyakorlatban legtöbbször így 
van is. A szabadalom lényege viszont az, hogy esak valami újdonságra 
adható. Az 1936.máj. 5.-i német szabadalmi törvény 1.paragrafusa Így 
hangzik? "Szabadalom oljwa uj találmányokra adható, amelyek valamely 
ipari felhasználást tesznek lehetővé." A 2.§. az újdonság fogalmát 
határozza meg? "Egy találmány nem számit újnak, ha bejelentésének 
idejéig eltelt legutóbbi szá2 -évben megjelent nyomtatványokban ugyan
ilyen módon már le van Írva, vagy belföldön olyan közismert használat
ban van, hogy ezek alapján alkalmazása más szakértők számára is lehet
séges o" ' *

Értelme szerint a két követelményt, állít fel? a/ uj legyen
egy találmány irodalmi szempontból, b/ a találmánynak ne legyen más
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által megvalósított fölhasználás! módja* Mindkét követelmény megvolt 
már nemcsak az l8 7 7*évi német szabadalmi törvényben és az azt megelőző 
német tartományi törvényekben és rendeletekben, hanem elválaszthatatla
nul összeforrt kezdettől fogva mindazokkal a találmányokra adott prl~ 
vilégiunokkal is, amelyeket Németországban 1500 óta, valószínűleg azon
ban már a 1$.század második felében is adományoztak* Nem számított 
ugyanis újnak az a találmány, amely irodalmi forrásokban fellelhető 
volt,, de még az sem, amelyet pl* egy gép, egy készülék vagy eljárás 
formájában más feltaláló már megvalósított* A szabadalmak tekintetében 
tehát a dokumentációnak ez az egészen korszerű formája több mint 400 
évre visszamenően kimutatható.

A német Szabadalmi Hivatal Németország és Európa legnagyobb, az 
egész világnak pedig egyik legnagyobb dokumentációs központja. Tiszt
viselőkből, alkalmazottakból és munkásokból álló személyzetének össz- 
létszáma I700, ebből 1942-ben hatszázan a szabadalmi bejelentések 
vizsgálói /fizikusok, kémikusok, bányamérnökök, gépészek, elektrotech- 
nikusok és építészmérnökök/, egyetemi végzettséggel rendelkeztek® 
Ezenkívül 25 jogászt és 2 könyvtárost foglalkoztatott a hivatal. Va
lamennyiük főtevékenysége az évenként befutó 50-60*000 szabadalmi be
jelentés újdonságának a rendelkezésre álló irodalom alapján való vizs
gálata volt. Csak a londoni és washingtoni szabadalmi hivatalok tevé
kenysége hasonlítható ezzel össze.

Ahogyan a Deutsche Bücherei-hez és a volt Preussische Staatsbib- 
liothek-hoz befutó irodalom nyilvántartása az egész közösség érdekeit 
szolgáló teljesítménnyé fejlődött /a "Deutsche Nationalbibliograpbie"és 
a többi nagykönyvtárral való együttműködés alapján készülő "Deutseher 
Geeamtkatalog"/, úgy a Szabadalmi Hivatal tevékenysége is mindazoknak 
hasznára van, akik technikával és annak határterületeivel,vagyis olyan 
kérdésekkel foglalkoznak, amelyekre vonatkozóan valamilyen találmány 
bejelenthető.

A 2,§. értelmében a szabadalmi bejelentések előzetes vizsgálatá
val kapcsolatban az utolsó száz év kül- és belföldi irodalmát át kell 
nézni. Gyakorlatilag ez nem lehetséges, de nem is szükséges, mert hi
szen pl. egy modern fizika tankönyvben megvan mindaz, ami a legtöbb 
külföldi vagy idegennyedvü fizika tankönyvben megtalálható. Hasonló- 
képen áll a dolog ar: egyéb műszaki könyv irodalommal is. Nincs tehát 
szükség az egész irodalomra, hanem csak a válogatottan legfontosabb 
irodalomra. Ugyanez áll a folyóiratokra is. Ezzel szemben a világ 
összes szabadalmi leírásainak kéznél kell lenniök, mart lényege sze
rint mihdegyik valami egészen uj dolgot tartalmaz, mégha tekintetbe 
vesszük is, hogy ugyanazt a szabadalmat több országban is be szokták 
jelenteni. A Szabadalmi Hivatal éppen ezért az elképzelhető legnagyobb 
• teljességgel gyűjti könyvtárában a szabadalmi leírásokat.

Az irodalmi anyag, az u.n. vizsgálati anyag /Prüfstoff/, amely
nek segítségével a vizsgáló a Szabadalmi Hivatalban munkáját végzi, 
a könyvtár állományából épül fel és abból állandóan kiegészül* A könyv
tár látja el a vizsgálót a könyvkereskedői forgalomban kapható nyom- 
tatásos anyagon kívül a szabadalmi leírásokkal, egyesületi ,cs válla



lati kiadványekkal, hivatalos nyomtatványokkal éa főtókőpiákkal,
A szabadalmi bejelentés vizsgálója tehát a következőkre támaszkodik:
1 , a könyvtárra,
2. saját vizsgálati anyagára,
?, törvény kötelezi őt arra, hegy az u,s» közzétételi eljárás segít

ségével az egész műszaki világ kritikáját és együttműködését igéoyfeevegye*
Io A könyvtár

1 ® Állománya 1942-ben 406,000 kötet volt, tehát Európa legnagyobb 
műszaki könyvtáráé

2, Hint már említettük a fontosabb országokból származó f éa féle- 
millió szabadalmi leirást és szabadalmi irodalmi anyagot tárolt.

Jo A műszaki területeken kívül gyűjtőkörébe tartozott a jog- és 
államtudományi, különösen © szakmai jogvédelem*.'**.'! foglalkozó, a 'müszatt4.:’ 
történeti és az alapvető természettudományi müvek gyűjtéséé

#•" A könyvtár évi rendes költségvetése az utolsó békeévben /1939-ben/ 
lOOoOOO KM volté Ezzel a Szabadalmi Hivatal Könyvtára a német tudományos 
könyvtárak sorában az ötödik helyen állt a Preussischa Staatsbibliothek 
/430,000 HM/, a Bayerische Staatsbibliothek /K73.000 RM/, a lipcsei Egye
temi Könyvtár /114.300 RM/ és a hamburgi Városi Könyvtár /108,1$6 RM/ 
mögött, Kinder! egyéb egyetemi Könyvtárat, mint a.güttingenit /9*>»3°8 RM/, 
a berlinit /9i°420 RM/ stbo, minden tartományi könyvtárat, mint a stutt
gartit /85«300 RM/, a drezdait /77.OOO RM/ és minden más műszaki könyv
tárat, mint pl, a berlini Techriache Hochuchule-t /42.680 RM/, a stutt
gartit /35.960 RM/, a münchenit /28.800 RM/ megelőzve, Ezeknél a számada
toknál figyelembe kell venni azt is, hogy az összes hivatalos szabadalmi 
kiadványok a szabadalmi leírásokkal együtt költségmentesen korültek be e- 
könyvtárba, /A Deutsche BÜeherei Itt nem szolgál Bsszsba©o&litási álamig 
zűrt állományát legnagyobbrészt ellenérték nélkül ajándék formájában szpfo* 
zi be*,/

3* A könyvtár praesene könyvtár, vagyis állománya csak a hivatali 
helyiségekben használható, A hivatal tisztviselőin kívül a nyilvános 
olvasóteremben a hivatalos idő alatt mindenki ingyen es fe«msáp-.8íss . n 
igénybe veheti, A közönségnek olveadúia kiadott kötetek fcrgalmr-- a leg
látogatottabb német tudományos könyvtárakkal való összehasonlításban t- 
- a következő volt: É v

1938/39 1959/40 1940/41
Szabadalmi Hivatal 744,242 666, 665,633
Berlin, Preuss„Staatsb« 640,291 354,923 370,099
Lipcse, Deutsche Büeh, 207,374 161,830 125*963
München, Bayr,Staat«b, 176.853 128,347 86,784
Berlin, Sgyet,Kvt« 133*350 132,844 106,134

Áa összehasonlításból az a meglepő tény derül ki, hogy a 400,
kötetes műszaki könyvtár volt Németország legtöbbet haasfált tudományos 
könyvtára, holott ebből a statisztikából még hiányzik a helyi használat 
jelentős része, A tisztviselők ugyanis szabadok használhatták a raktára
kat, A helyi olvasóiorgalomnak ez & hányada a megadott forgalom egynegye
dét vagy egyötödét érte aí«

6, A könyvtár használatát jő katalógusok könnyítették meg, A doku
mentáció számára nagyfontosságu, hogy szt az igen terjedelmes műszaki



könyvtári katalógust többször is kiadták legutóbb nyomtatásban, 1923- 
ban /jfc kötetben/ és 1930~ban 4 kötetben,/könyvárusi forgalmon kívül/

II. A vizsgálati anyago
lo Német, osztrák, brit , francia, északamerikai és svájci szaba

dalmi leírások® /Más országok szabadalmi leírásait csak, tiltakozás ese 
tén vették figyelembe.,/

2.5Könyvek és folyóiratok;, amelyek a vizsgálók kézikönyvtárában 
foglalnak helyet»

3* A tárgyra vonatkozó folyóiratcikkek fotókópiáid
4. Beferátumkartoüíéfc , amelyet a vizsgáló munkája sorás gyűjtött®
5® Prospektusok, katalógusok és egyéb vállalati kiadványok, ame

lyek ma már nem- tisztán reklámcélt szolgáló,tárgyi érték nélküli pro
pagandaíratok, hanem legtöbbször megbízható és gyakran a legújabb és 
kizárólagos közlemények az illető területen előforduló gyártási eljá
rásokról, a keresett gépekről vagy készülékekről®

III-o A nyilvánosság közreműködése<,

A szabadalmi bejelentéseket nemcsak a könyvtár és az újdonság- 
vizsgáló irodalmi anyaga alapján vizsgálják meg® A szabadalmi törvény 
30-32® §®-a a nyilvánosság közreműködését is biztosítja®

Elvileg a szabadalom megadásának háromféle rendszere va»s
1® Az u®»® beieleatéal rpnásseff® amely megelégszik a bejelentés 

formális nyilvántartásbavstelével® Íz az eljárás Franciaországban és 
különböző más országokba*®

2® Az előzetes vizsgálati rendszer® amely - pl® az Egyesült 
Államokban és Kanadában - a nemet eljáráshoz hasonlóan megvizsgálja 
a szabadalmi bejelentés újdonságát®

3® A kihirdetéaea rendszer® amely pl® Magyarországon és Dél- 
Afrikában van érvényben és az egyes szabadalmi bejelentéseket elő
vizsgálat után, vagy anélkül a szabadalom megadása előtt nyilvánosság
ra hozza, hogy az esetleges kifogások megtehetők legyenek®

A német rendszer a három különféle elvan alapkié rendszer egye
sítése® Nyilvántartásbavátel és elővizsgálat után minden szabadalmi 
bejelentést kifüggesztettek a berlini Szabadalmi Hivatal közzétételi 
csarnokában, de csak itt a ezzel alávetették a nyilvános bírálatnak®
A következő három hónap alatt bárki óvást emelhetett a szabadalom 
megadása ellen ém ezzel a lehetőséggel nagymértékben éltek is® Ily- 
módon a megadott ezabadalom már kiállta minden érdekelt fél birála- • 
tát ém éppen ezért világszerte nagyfa értékelték® Sok külföldi'sza
badalmat, mint pl® a franciákat vagy.,a balgákat, amelyeket csak 
nyilvántartásba vettek, de néni vizsgáltak felül, csak akkor használ
tak fel' a gyakorlatban, ha ugyanarra a tárgyra német szabadalmat is 
bejelentettek és megadtak® A német szabadalmak megbízhatósága statisz
tikailag la kimutatható® Az 1077 ős 1941 között megadott 716®766 sza
badalomból csak'.I572 /0®2 $/ bizonyult megtámadhat ónak®

<= 48 —
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A könyvtárban lévő több millió szabadalmi leírás ugyanannyi, 
külön tárgyi címmel és szerzővel ellátott bibliográfiai egységet je
lent, Nincs a világon olyan könyvtár, amelynek katalógusa 10 millió 
müvet tartana nyilván, Szerencsére azonban nem volt szükség arra, hogy 
a Szabadalmi Hivatal könyvtárában ezt az óriási tömegű műszaki nyomtat' 
vényt katalogizálják. mivel a különböző szabadalmi hivatalok hivatalos 
kiadványai megfelelő módon feltárják a szabadalmi irodalmat. Ezek a 
kiadványok: a szabadalmi közlönyök, a nyomtatott szabadalmi osztály
mutatók, különféle tárgy- szám, szabadalomtulajdonos, feltaláló stb, 
szerinti jegyzékek, közlemények stb. Ha a Szabadalmi Hivatal eddig 
megjelent kiadványait össze kellene álliteni s ha egy kötet 5° szaba
dalmi leírást tartalmazna, akkor a többi kiadvánnyal együtt, amelyeket 
még röviden jellemezni fogunk, a saját kiadványok kereken 1 5 . 0 0 0 köte
tet tennének ki.

A Szabadalmi Hivatal a következő nyomtatványokat adta ki;
1. A legfontosabb kiadványtípus szabadalmi leírás, A leíráso

kat minden országban az 1 sorszámmal kezdődően számozzák. A szabadal
mi leírások a találmány ötletének leírását, a szabadalmi igényponto
kat és a szükséges rajzokat /a szabadalmi törvény 24. §, szerint/ tar
talmazza, Németországban 1877-1:01 1942 szeptember közepéig kereken 
725*000 szabadalmi leírás jelent meg. Nyomtatásban egyszerre I7 5-2 5O 
darab, alkalomszerűen egészen 1.200 darabig, általában azonban 200 
darab leírást jelentettek meg, amelyeket a Hivatal nyomtatványtsrjesz- 
tési osztálya a terjedelemtől függetlenül 90 pfenniges egységárban 
árusított.

1942 mápcius végén 19,594.700 darab szabadalmi leírás volt rak
táron; számuk az 1941,/42-es költségvetési évben 2,297.010 darabbal 
szaporodott, viszont 2,407.585 darabot szétküldtak, eladtak ebből 
6 8 7 , 0 5 0 darabot térítés ellenében s 1 ,7 2 0 . 5 3 5 darabot térítésmente
sen szolgálati célokra és állandó, ajándékképpen, /a kifüggesztés! 
helyekre Német őrszágban és a külföldi szabadalmi hivataloknak/.

Tekintve, hogy a szabadalmi loiréspk példányai megrendelésre 
bármikor kaphatók, a Szabadalmi Hivatal 725.000 kiadványféleségével 
az egyik legnagyobb német kiadóvállalatnak tekinthető. Azokról a 
szabadalmi leírásokról, amelyek elfogytak, fotókópia készíthető,

A szabadalmi leírások a szerzői jog szempontjából nem védettek, 
s igy azokat bárki kártalanítás nélkül utánnyomtathatja.

2 . A "Patentblatt" amely hirdetmények, kifüggesztett szabadalmi 
kérelmek, megadott szabadalmak, törlések stb. közlésére szolgál, 1 8 7 7  
óta három kiadásban jelenik meg: az A/ kétoldalasán nyomott, a B/ 
egyoldalasán nyomott példányok formájában. A C/ kiadáshoz melléklet 
járul: a szabadalmi leiráspk kivonata. 3

3. A hivatalos lap a "Blatt für das Patent-, Muster- und Zelchen- 
wasen" volt. 1894 óta közli az összes bel- és külföldi törvényeket, 
rendeleteket, határozatokat, közleményeket, statisztikai adatokat, 
amelyek az ipari jogvédelemre vonatkoznak.
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4- A Szabadalmi Hivatal rendszerező munkájának legfontosabb se
géd eszköze mindazoknak a műszaki tárgyköröknek a ''észletes osztályo
zása, amelyekre Dézve újítások és ötletek szabadalomként bejelenthet 
tőke A német osztályozás az egész anyagot 89 tárgyszavakkal megjelölt 
osztályba sorolja. Az 1. osjLiály: Aufbereitung von Erzen /ércek elő
készítése/, a 2. osztály: B&cterei /sütőipar/ és igy tovább, legvégén 
van a 880 osztály? Wind- und Wasserkreftmaachínen /Szél- és vizierőgé- 
nek/s a 89. osztály: Zucker- und Störkegewinrsung /cukor- és keményítő 
készítés/. A  technika fejlettségének megfelelően az egyes osztályokat 
tovább ?. ilrrzt ilyokra és csoportokra tagolták, úgyhogy az 5. kiadásban 
megjelent "Gruppéneinteílung dér Patentklassen" /A szabadalmi osztályok 
csoportbeosztása/ 1933"ban már 20o000 csoportot foglalt magában. Ez 
a nyomtatásban megjelent legterjedelmesebb műszaki osztályozás. ,

5<> A csoportbeosztáshoz kiegészítése képen jelent meg a "Stich- 
wörterverzeiehnis" A ’árgyszőmutató/, amely betűrendben állítja össze 
a műszaki tárgyakat és eljárásokat a hozzájuk tartozó szabadalmi osz
tály, alosztály és csoport megjelölésével. 5° kiadása 1931-ben jelent 
meg.

6e "Nummernliste dér deutschen Patentschriften mit Angaba deg 
Klasse” , /a fc’émet szabadalmi leírások számlistája az osztály feltün
tetésével, 3<,kiadás» 1934/ a szabadalmi leírásokat az 1 . számtól kezd
ve folyószám szerint sorolja fel. Minden sorszám után megadja az ille
tő osztályt, alosztályt és csoportot.

7<> "Gruppanliste dér deutschen Patentschrifteo mit Angaba dér 
zu jeder Klasse. XJnterklas3e und Gruppé gehörenden Wummer” /a lémet 
szabadalmi leirások csoportlistája az egyes osztályokhoz, alosztá
lyokhoz és csoportokhoz tartozó számok magadásával, 4okiadás, 1934./ 
a szabadalmi leírásokat egy-egy osztályon, csoporton belül folyóazám 
szerint rendezi és arról tájékoztat, hogy egy-egy meghatározott mű
szaki területen milyen szabadalmak jelentek mag. A Szabadalmi Hivatal
ban ezt a csoport listát kartoték formájában folyamatosan kiegészítik. 
Ezekről a kartotéklapokről kérésre fotókópiát küldenek.

8. A tárgyszer inti csoportbeosztáshoz és a különböző mutatókhoz: 
a tárgyszőmutatőhoz, a szám- és a csoportszerinti jegyzékhez évente 
"Ánderungen und Erganzungen" /Módosítások és kiegészítések/ jelennék 
meg.

9- További általános évi mutató: "Verze ichnis dér vöm Patehtamt 
im Jahre... erteilten Patenté" /a Szabadalmi Hivatal által megadott 
szabadalmak mutatója az....évben. 1877-tól minden évben/. Ez a kiad
vány évi áttekintést ad a szabadalmakról folyószám, aktajelzet és 
csoport szerinti rendezésben, jegyzéket közöl a szabadalomtulajdono
sokról, az év végén még érvényes és a semmisnek nyilvánított szabadal
makról.

Sok egyéb kiadvány közül megemlítjük még: "Taschenbuch für den 
gewerblichen Rechtsschutz" /az Ipari jogvédelmi zsebkönyvet/”vagy a 
Szabadalmi Hivatal 50-éves fennállására kiadott emlékiratot: ".Dae 
Reichspatentamt 1877-1927". * "Warenzeichenblatt" stb.$stb.„stb.
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A kiadványokkal kapcsolatban szólni kell még a tisztviselők tudo
mányos munkásságáról,, amely értékes hozzájárulás a műszaki dokumentá
cióhoz.

A Szabadalmi Hivatal további teljesítménye, amely a szabadalmi 
irodalom feltárásához és hozzáférhetóvétételéhez hozzájárult; a szaba
dalmi leírásoknak és bejelentéseknek a berlini közzétételi csarnokban 
és az egész ország területén lévő ® célra szolgáló helyiségekben való 
kifüggesztése. Á berlini csarnokban közszemlére tették ki a német sza
badalmaknak csoportok és alosztályok szerint rendezett példányait, az 
egyéb, most ismertetett kiadványokat és a fontosabb kézikönyveket. Csak 
itt lehetett megtekinteni; 1. a szabadalmi lajstromot* amely a megadott 
szabadalmak tárgyát , hatályát, a szabadalom tulajdonosok nevét és lakó
helyét tartalmazza, 2. a hasonlóan szerkesztett használati mintalajst
romot és 3® az érvényesítési eljárás után háromhónapos közszemlére ki
tett szabadalmi bejelentéseket.

1942-ben összesen 84 szabadalmi kifüggesztést /közzétételi/ hely 
volt a német városokban, ahol mindenki ingyen tanulmányozhatta a né**-' 
met szabadalmakat és sajátmaga megállapíthatta, hagy azon a területen, 
amelyen saját esetleges találmánya mozgott, milyen szabadalmakat adtak 
már meg. Ezek közül 34 központ ingyen kapta meg az összes /8y/ osztály
ba tartozó szabadalmi leírásokat, 30 pedig csak az egyes, a helyi ipar 
számára fontos osztályokba tartozókat. A szabadalmi leírásokat ezeken 
a helyeken tulnyomőiag csoportok szerint rendezték. ;

18 külföldi országban 24 városban hasonlőképen megvolt az összes 
német szabadalmi leírásoknak egy-egy példánya.

A Szabadalmi Hivatal különböző közleményei tájékoztatták a szaba
dalom-, használati minta- és védjegybe jelentőket, közvetítették a sza
badalmi leírások eladását és terjesztését, nyilvántartották a szaba
dalmi ügyvivőket, a szabadalmi és általános mérnököket, a fényképfel
vételek árát és megrendelési lehetőségeit, stb.

Több szabadalmi szolgálati központ szolgált felvilágosításokkal 
általános szabadalmi ügyek formális kérdéseit illetőleg, használati 
minta, védjegy és márkázást ügyekben.

A szabadalmi irodalom kihasználásában nagy teret kaptak a modern 
f ot okópiaüzemek. A hivatalos f otolab.orat őr iám 6 darab automatikusan 
működő Siemens reprodukciós autornatavai dolgozott s ezenkívül 7 ma
gáncég dolgozott a Szabadalmi Hivatal bérelt helyiségeiben a külföldi 
szabadalmi leírások sokszorosításán. A könyvtár állománya ezeknek a 
vállalkozásoknak ingyen állt rendelkezésére. A fotólaboratórium által 
előállított sokszorosítások lapszáma 1738-ban 726.4 7 1, 1939-ben 
751.844, 1940-ben 685.845 és 1941-ben 823.762 volt.

A Szabadalmi Hivatalnak, mint dokumentációs központnak a jelentő
sége leginkább a közzétételi csarnok utján jutott a nagyközönség tudo
mására. Itt egy helyen meg lehetett találni az összes sfeot szabadalmi 
leírásokat, pl. az Összes szabadalmat a turbinaépités legújabb eljárd-
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sálról, a legújabb kémiai gyógyszerekről, vagy éppen egy kövezetdön
gölő szetfUrészeléséhez szükséges készülékről. Hiszen nemcsak nagy és 
átalakító hatású találmányokat, mint amilyen a benzin- vagy Diesel- 
motor, a repülőgép, a müguxci vagy általában a műanyagok, szabadalmaz
tatnak, hanem ilyeneket is: aj építési eljárás vaskamrák számára, 
varrógépekre szerelhető bőrriecelő szerkezet, bogyószedö vagy gyermek- 
játék.

Sajnos, csak a német szabadalmi leírások voltak gyorson és kényel
mesen hozzáférhetők. A Szabadalmi Hivatal, de különösen a könyvtár régi 
terve, hogy dokumentációs munkáját továbbfejlesztve a folyóiratcikkek
hez, vállalati iratokhoz, etb. hasonlóan a külföldi szabadalmi leírásokat is feltárja. Ez az anyag ugyanis a 600 vizsgáló vizsgálati anyagá
ban a német osztályozás 20.000 csoportja szerint már el volt rendezve, 
csak eszközöket és utakat kellett találni, amelyek segítségévéi azt az 
anyagot a nyilvánosság számára hasznossá lehetne tenni, amint ezt pl* 
a holland Szabadalmi Hivatal az ottani vizsgálati anyaggal már megtette. 
Ehhez azonban túlságosan nagy szervezeti apparátust kellen létrehozni, 
aminek eddig akadályai voltak. Tervbevették, hogy a háború után, amikor 
a külföldi, különösiíép-en pedig az angol és amerikai szabadalmi dokumen
tumcsere a kényszerű megszakítás után ismét helyreáll, a német szaba
dalmi leírásokéhoz hasonlóan felállítják ennek az anyagnak a kartoték
ját is, amelyben a külföldi szabadalmi leírások a német osztályozás 
csoportjai szerint rendezve bárkinek rendelkezésére állhatnának, hogy 
a megfelelő angol vagy amerikai, stb. szabadalmi leírásokról fotó
kópiát rendelhessen meg. Ez a tervbevett kartoték különössn az ipar 
számára lett volna nagy jelentőségű, mart eddig az egyes szabadalmi 
leírásokat csak műszaki én nyelveket tudó szakemberek segítségével 
fáradságosan lehetett az egyes szabadalmi lapokból fölkutatni.

A légoltalmi intézkedésekkel kapcsolatban 1942-ben ezt a nagy 
tervet átmenetileg meg la valósították. A Szabadalmi Hivatal teljes 
vizsgálati anyagát rövidített eljárással leltározták, vagyis kiírták 
az összes bel- éa külföldi szabadalmi leírások Morazámát, amelyek a 
20.000 német csoport valamelyikébe beletartezt•/>k én ugyanígy jártak 
el a vizsgálati anyaghoz tartozó vállalati iratokkal, folyóiratcikkek
kel és fotókópiákkal is.

Ennek a vizsgálati anyagnak 90 #-a tönkrement a háborúban, Ae a 
jegyzék megmaradt és a Szabadalmi Hivatal vizsgálati anyagának hábo
rú utáni helyreállításánál felbecsülhetetlen szolgálatokat tett.
Emellett az ipar számár© is óriási jelentőségű volt az elpusztult 
szabadalomgyüjtemények ujrafelállításánál.

Az akkori könyvtárigazgatónak, Keínrick Voigtnak köszönhető,hogy 
ez a vizsgálati-anyag-jegyzék létrejött, mart nagyréazben az o kezdeményezésére és közreműködésével készült.

Dokumentációs szempontból ez a jegyzék egészen rendkívüli telje
sítmény. Segítségével ugyanis bárki számára ugyanolyan hozzáférhetővé 
válik az őt érdeklő műszaki területre vonatkozó irodalom, mint aminő 
mértékben a Szabadalmi Hivatalban a megfelelő szabadalmi csoport vizs
gálójának rendelkezésére áll...

« Bitalos, 1954. 4.sz. 128-141. lap.


