
Dr. Keserű Barna Arnold: A szellemi tulajdon a fenntartható fejlődés szolgálatában – III. rész. 
A WIPO Development Agenda 
 
A WIPO tevékenységében kiemelt figyelmet érdemel a mérföldkövet jelentő 2007-es év, 
amikor a Development Agenda elfogadásával a szervezet tevékenységének integráns részévé 
váltak a fejlődéssel összefüggő megfontolások. A tanulmányban a szerző bemutatja, hogy a 
Development Agenda mennyiben tudta a fenntartható fejlődés keretei között újraértelmezni a 
szellemitulajdon-jog rendszerét, és az új célkitűzések szolgálatába állítani azt. 
 
 
Dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén: A szellemitulajdon-jogok közösségi jogi kimerülése és 
ennek gyógyszeripari jelentősége – II. rész 
 
A tanulmány második részében a közösségi jogi jogkimerülés speciális vonatkozásait, így 
egyebek mellett a különleges mechanizmust elemzi a szerző, amelynek aktualitását az is adja, 
hogy idén februárban ítélet született a C-539/13 számú ügyben. A jogeset ismertetését követő 
versenyjogi kitekintésben pedig rámutat arra, hogy a kizárólagos jogok jogosultjainak – 
jellemzően a gyógyszergyártóknak – milyen „praktikái” léteznek még a párhuzamos import 
minimalizálásával versenyelőnyük megtartására, és ezek alkalmazása mennyiben jogszerű. 
 
 
Jenei Gábor: A know-how jogi oltalma az új polgári törvénykönyv és az Európai Unió 
üzletititok-védelmi irányelvjavaslatának elemzése alapján – I. rész 
 
A tanulmány első részének bevezető fejezetében a know-how magyar definiálásának 
történetét és sarokpontjait ismerheti meg az olvasó. Ezt követően egy rövid fejezetben a 
szerző a know-how gyakorlati, gazdasági hasznát és a jogi oltalom szükségességét vizsgálja, 
majd egy terjedelmesebb fejezetben a hatályos magyar jog szabályait tekinti át. Külön 
foglalkozik a know-how oltalmával a polgári jogi szerződéses kapcsolatokban a gyakorlati 
szempontokat is figyelembe véve, majd a jogszabályok által meghatározott védelemmel. A  
második részben, amely a következő számban, 2016 februárjában jelenik meg, a készülő 
Európai Uniós irányelv elemzésével folytatódik a tanulmány. 
 
 
Dr. Ujhelyi Dávid: Megjegyzések a büntető törvénykönyv szerzői vagy szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése tényállásához 
 
 
Mezei Péter: A digitális jogkimerülés határai az Európai Unióban és az Egyesült Államokban 
– II. rész 
 

A jelen tanulmány a UsedSoft- és a ReDigi- ítélet elemzését követően azt az elvi kérdést járja 
körül, hogy szükség van-e a digitális jogkimerülés tételének az elfogadására. Az elemzés 
hangsúlyozza, hogy a témakör kutatása nem egy hirtelen jött „hype”, hanem komoly dogmatikai 
jelentőséggel bír, továbbá kiáll amellett, hogy a jogkimerülés jelenleg uralkodó megszorító 
alkalmazása nem szükségképpen tekinthető helyes megoldásnak. A tanulmány gazdasági, 
társadalmi és technológiai érvekkel igyekszik megindokolni, miért észszerű komolyan 
elgondolkodni egy digitális jogkimerülést lehetővé tevő klauzula elfogadásán. 

 



Dr. Vida Sándor: Földrajzi árujelző és védjegy ütközése 

Egy német fél a CASTEL közösségi védjegy törlését kérte azon az alapon, hogy a Castell 
szó borok vonatkozásában földrajzi árujelző Németországban, Olaszországban, 
Franciaországban, Spanyolországban és Görögországban. A BPHH a kérelmet elutasította. 
A német jogosult ezt a határozatot keresettel támadta meg az EU Törvényszékénél. Az EU 
Törvényszéke megsemmisítette a BPHH határozatát, amely ítélet ellen a védjegyjogosult 
fellebbezést nyújtott be. Az EU Bírósága elutasította a fellebbezést.  

 

Dr. Siklós Kata: Legyen világosság! Avagy a feltalálók szerepe a világítástechnika 
fejlődésében 

A tanulmány technikatörténeti áttekintést ad a mesterséges világítás fejlődéséről. Az ókortól 
kezdve napjainkig bemutatja azokat a feltalálókat és találmányaikat, akik munkájukkal 
jelentősen hozzájárultak a világítástechnika fejlődéséhez. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


