
TARTALOM

Feltalálni kötelesség vagy dicsőség dolga? Foglalkoztatotti jogviszonyok 
keretében megalkotott találmányokra vonatkozó szabályozás áttekintése egyes 
jogrendszerekben
Németh Gábor 7

Az elektronikus könyv és a szerzői jog
Dr. Károlyi Lili 33

Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
Dr. Palágyi Tivadar 69

Válogatás az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakvéleményeiből 108
– ISZT-9/2016/2 – Szakértői vélemény know-how védelme kérdésében 108

Könyv- és folyóiratszemle 117
– Tilman Müller-Stoy, Rudolf Teschemacher: Az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó 

Egyezményt (UPCA)  ratifikáló miniszteri törvénytervezet – kész az UPCA a hatálybalépésre? 
(Dr. Palágyi Tivadar)

– Robin Ellis: Regeneron v. Kymab – a kinyilvánítás kielégítő volta transzgenikus egerekkel és 
teleporterekkel magyarázva (Dr. Palágyi Tivadar)

117

123

Summaries 125

A folyóiratban megjelenő tanulmányok a szerzők véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül azonos 
a szerkesztőbizottság álláspontjával.



CONTENTS

Making inventions: a matter of duty or glory? An overview of the legal regulation 
on inventions created in the framework of employment relationship in various 
jurisdictions
Gábor Németh 7

Electronic books and copyright
Dr Lili Károlyi 33

News in the field of industrial property protection abroad
Dr Tivadar Palágyi 69

Selection from the expert opinions of the Body of Experts of Industrial Property 108

Review of books and periodicals 117

Summaries 125



 

 

CONTENT

Inventer est-il une question de l’obligation ot de la gloire? Un aperçu de la 
régulation concernant les inventions créés dans le cadre de relations d’emploi 
dans certains systèmes du droit
Gábor Németh 7

Le livre électronique et le droit d’auteur
Dr Lili Károlyi 33

Nouveautés dans le domaine de la protection de propriété industrielle à l’ étranger
Dr Tivadar Palágyi 69

Sélection des avis d’expert du conseil pour la protection de la propriété 
industrielle

108

Revue des livres et périodiques 117

Summaries 125



 

INHALT

Zu erfinden ist eine Frage der Plicht oder des Ruhms? Überblick der Regelung 
bezüglich der im Rahmen der Beschäftigungsverhältnisse erstellten Erfindungen 
in bestimmten Rechtssystemen
Gábor Németh 7

Das elektronische Buch und das Urheberrecht
Dr. Lili Károlyi 33

Neuheiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im Ausland
Dr. Palágyi Tivadar 69

Ausgewählte Expertisen des Expertenkollegiums für Gewerblichen Rechtsschutz 108

Übersicht von Büchern und Zeitschriften 117

Summaries 123


