
E INKALEYFIE INKALEYFI
Nú trúi ég 

og treyst’á það ...

sjáðu, þarna
er leonardó!

leonardó hefur ekkert gert 
af sér. hvað angrar hann? 

hvern er hann að flýja?

þessi gaur
er klikkaður ...

það er 
ekki satt!

get ég aðstoðað þig?

ehhh ... nei.

en lesið áfram ...



hann er frekar sérstakur. hann er fínn. einu sinni hjálpaði
hann mér að gera við hjólið mitt.

með þessari blöðru geturðu
framkallað hljóð eins og  
                               mótorhjól. 

en sumir strákarnir
stríða honum ...

hann er öðruvísi
en hann er örugglega

ekki fábjáni.

KLIKKHAUS!

FÁBJÁNI!

ég er viss um að hann er ekki klikkaður.
hann gæti jafnvel verið klárari
en við. hann er nú uppfinninga-

                           maður.

uppfinningamaður?
ég trúi þér 

ekki!

af hverju?



af því að þá þarf
maður að vera 

hugsuður.

eins og mennirnir sem fundu upp 
rafmagnið ...

vélar ... tölvur ...

uppfinningar eru alls 
konar, stórar og smáar, 
sumar mjög flóknar og 
aðrar mjög einfaldar.

uppfinningamenn eru fólk sem veltir fyrir sér hinum ýmsu 
vandamálum og finnur tæknilegar lausnir ...

ef lausnin hefur ekki verið til áður
er hún uppfinning.

vá! lítið bara í kringum ykkur.
allt hefur verið fundið upp.

það er rétt. mannkynið á upp-
finningamönnum mikið að þakka.

hey sjáið þið, þessir menn
eru að elta leonardó!



ég veit hvaða menn þetta eru.
þeir eru þjófar!

við verðum að hjálpa
        klikkhausnum ...

hann er
ekki

klikkhaus!

hvað ætli hann sé með 
í kassanum?

ég er viss um að það er uppfinning

ég veit um eina sem getur hjálpað honum við  
    að passa uppfinninguna betur.

júlía!

ég hringi í hana strax.
júlía, þetta er markús, heyrðu:
ég er með bíbí og ping og við 
erum að fylgja leonardó 
uppfinningamanni eftir af því 
að það eru tveir menn að elta 
hann og við höldum að það 
séu þjófar sem ætla að stela 
uppfinningunni hans, og ...



hvar eru þeir?

í austurstræti. 
rétt hjá lækjartorgi ...

það er hérna rétt hjá.

leonardó! sestu aftan á, strax!

@*#¢!
grr!   grrrr!



ha ha ha – mótorhjól
eru alveg frábær

uppfinning.

hvað er svona fyndið 
feitabolla?

úps!

grr!   grrrr!

ha ég. ehh ... ég var bara að segja
vinum mínum brandara um

páfagauk sem ...

jæja! haltu bara kjafti! grr!   grrrr!

ég veit hvert júlía og leonardó
    fóru ... tökum leigubíl.

stuttu síðar. förum á einkaleyfa-
stofuna.

varúð!  við könnumst við 
þennan kauða!



hvað er
einkaleyfi?

það er nokkurs konar vottorð
sem ríki gefa þeim sem eiga 

uppfinningu.

einkaleyfi gefur uppfinningamanninum 
einkarétt á að hagnýta

það sem hann hefur fundið upp.

gildistími einkaleyfa er mismunandi 
eftir löndum en er oftast 20 ár.

við erum komin.

EinkalEyfastofan

                        en hvað ef
uppfinningin er ekki alveg ný heldur bætir hluta af annarri          
       sem er þegar þekkt?

      nýstárleg útfærsla á eldri   
      uppfinningu getur einnig 

hlotið vernd.

er þá líka hægt að
fá einkaleyfi á slíkt?

ja, já ef breytingin gefur
 hlutnum nýtt notagildi 
eða bætir hann verulega.

EinkalEyfastofan

raunar er líka til annarskonar vernd fyrir
iðnhönnunina sem fólgin er í hlutnum.

og þá er hönnunin
aðalatriðið!



en hver hefur meiri rétt ... sá sem fann upp 
hlutinn fyrst eða sá sem sækir fyrst um 

einkaleyfi á uppfinningunni?

í flestum löndum er það sá sem sækir um
leyfið. þú skilur núna hversu mikilvægt 

það er að fá einkaleyfi á uppfinngar 
án tafar.

hvort ég geri. það er mikilvægt 
með stóru µ-i að sækja um.

ég hef semsagt ennþá tíma ...

hvað þarf uppfinning að hafa 
til þess að vera hæf fyrir 
                           einkaleyfi?

venjulega eru það þrjú atriði:
nýjung, frumleiki 

og framleiðsluhæfni.

vó! aðeins 
hægar
takk.

NýJUNg þýðir
að uppfinningin

má ekki vera þekkt.



FrUmLeIKI táknar að útfærslan má ekki vera augljós þeim sem þekkja til á tæknisviðinu
sem við á.

FrAmLeIðSLUHæFNI merkir að uppfinningin þarf að vera þess 
eðlis að hægt sé að nota hana í fjöldaframleiðslu.

júlía ... ég held að 
uppfinningin mín uppfylli

þessar kröfur.

hvað ætli leonardó
hafi fundið upp? ég veit 

ekki.

það þarf að vera eitthvað sem
nýtist mannkyninu.

það þarf að vera 
eitthvað sem hægt

er að græða á.



hvernig er það – hvor á réttinn
uppfinningamaðurinn  

eða sá sem á einkaleyfið?

sá sem á einkaleyfið af því að uppfinningamaðurinn
getur hafa gefið frá sér réttinn.

svo það er hægt að
gefa frá sér réttinn?

já auðvitað. einkaleyfið er vottorð 
sem hægt er að selja eða framselja.

ég ætla að sýna þér  
            uppfinninguna.

hvað er 
þetta? lampi?

í og með. þetta er reyndar gildra
til að veiða skordýr.



veistu, leonard, uppfinningin 
þín gæti komið sér mjög vel 

               í landbúnaði.

mér þætti gaman ef þetta
gæti nýst fólki.

hérna er þetta.

nú þarf ég bara að hlaupa inn 
og grípa uppfinninguna áður 
en hann fær einkaleyfi.

gjörðu svo vel
og takk fyrir.

heyriði, eh ... ég er að hugsa
um að koma með ykkur
á þessa einkaleyfa-
stofu.

LÖgregLA!bíddu aðeins. þetta er
sá sem var að elta ...



hæ krakkar. leonardó var að sækja um einkaleyfi
á uppfinningunni sinni.

frábært!

en segðu mér: hvað varstu að skrifa 
niður þegar þú stoppaðir við 

hliðið áðan?

ó, það ...

eiginlega ekkert ...
ég var bara að hugsa 

um að það væri hægt að 
hylja hengilásinn.

það myndi síður freista 
þjófa og það liti líka 

betur út.

kallarðu þetta 
ekkert? þú gætir 

fengið einkaleyfi 
á þetta líka.

þetta líka?
en ég fæ enda-
lausar svona 

hugmyndir.

einkaleyfi vernda ekki bara uppfinningar 
þær geta líka gefið af sér hagnað – svo byrjið að 

sækja um einkaleyfi þið hugmyndaríka fólk.
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