Dr. Keserű Barna Arnold: A szellemi tulajdon a fenntartható fejlődés szolgálatában II. rész. A
szellemitulajdon-jogok globális szabályozása a fejlődésért
A tanulmányban a szellemi tulajdon és a fenntartható fejlődés kapcsolatát intézményi
megközelítésben mutatjuk be. A szellemi tulajdon globális rendszerének jelenleg két pillére
van, a WIPO és az annak keretében kötött nemzetközi egyezmények, valamint a WTO és a
TRIPS normarendszere. A tanulmányban e két szerv alapvetően eltérő szerepfelfogását és a
fenntartható fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét vizsgáljuk, valamint azt, hogy a
globális szellemi tulajdoni rezsimeket miként igyekeznek a fejlődő és fejlett országok közötti
technológiatranszfer szolgálatába állítani.

Dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén: A szellemitulajdon-jogok közösségi jogi kimerülése és
ennek gyógyszeripari jelentősége – I. rész
Mivel a gyógyszeripar a közösségi jogi jogkimerülés elvének „kikristályosodása” korában és
ma is az egyik leginkább kutatásintenzív ágazat, így különösen fontos az originális gyártók
befektetései megtérülésének biztosítása, ugyanakkor ezzel egyidejűleg az Európai Unió
számára kulcskérdés saját versenyképességének javítása. Az előbbiek egyidejű megvalósítását
lehetővé tevő jogintézmény – a közösségi jogi jogkimerülés – gyógyszeripari szemszögből
való vizsgálatára vállalkozik a tanulmány. Az első részben a jogkimerülés fogalma,
jelentősége, párhuzamos importtal való kapcsolata, és a közösségi joganyag jogkimerülésre
vonatkozó rendelkezései kerülnek bemutatásra, az Európai Unió Bíróságának az egyes
fogalmi elemekhez kapcsolódó határozatai elemzésével.
Dr. Palágyi Tivadar: A kísérleti felhasználás mint kivétel a bitorlás alól néhány fontosabb
országban
A cikk tájékoztatást nyújt a kísérleti felhasználásról mint a bitorlás alóli kivételről az
amerikai, az angol, a japán, a kínai és a német szabadalmi jogban. A kísérleti felhasználás
mint kivétel azt jelenti, hogy szabadalmazott termékek vagy eljárások alkalmazása nem
szabadalombitorlás, ha a felhasználás csupán kísérleti célra történik. A kísérleti felhasználásra
mint kivételre vonatkozó első utalás a jogirodalomban a brit szabadalmi törvényben található.
A kivétel alkalmazásának célja a kutatási tevékenység ösztönzése különösen a gyógyszeripar
és a biológia területén.

Dr. Vida Sándor: Térbeli védjegy érvénytelenítése – az INTA beavatkozása
A bejelentő Voss cég egy palack formáját jegyeztette be háromdimenziós védjegyként. A
versenytárs Nordic Spirit törlés iránti kérelmet nyújtott be, amit a BPHH törlési osztálya
elutasított, majd amelynek – fellebbezés után – a fellebbezési tanács helyt adott. A Voss cég
az EU Törvényszékéhez fellebbezett, amely azonban a törlésnek szintén helyt adott, mivel
meglátása szerint a vitatott védjegy az érintett vásárlóközönség által érzékelt formájában nem
alkalmas az érintett áruk azonosítására. Hasonlóképpen vélekedett az EU Bírósága is. A
másodfokú bírósági eljárásban beavatkozóként fellépett az INTA is.

Mezei Péter: A digitális jogkimerülés határai az Európai Unióban és az Egyesült Államokban
– I. rész
A tanulmány a digitális jogkimerülés problematikáját járja körbe két jogeset áttekintésével. A
2012-es UsedSoft-döntésben az Európai Unió Bírósága liberális értelmezést követve
elképzelhetőnek látta a jogkimerülés alkalmazását online elérhetővé tett számítógépes
műpéldányok licenckulcsainak viszonteladása kapcsán. A 2013-as ReDigi-ítéletben az
Egyesült Államok elsőfokú szövetségi bírósága az amerikai szerzői jogi törvény előírásainak
merev alkalmazása mellett döntött. A tanulmány e jogeseteket is alapul véve négy alapvető
kérdést vizsgál meg, amelyek a jogkimerülés alkalmazhatóságát befolyásolhatják a digitális
környezetben: 1. licencia kontra adásvétel; 2. terjesztés kontra nyilvánosság számára
hozzáférhetővé tétel, illetve ezzel összefüggésben az ún. esernyőmegoldás; 3. az új másolat
elmélete, a digitális fájlok internetes migrációja, illetve a „továbbítás és törlés” technológia;
végül 4. a szerzői jogon belüli speciális jogalkotás („lex specialis”) kérdése, illetve ehhez
kapcsolódóan a funkcionális egyenlőség elmélete.

Dr. Kiss Zoltán: A közszolgálati médiaarchívum és a Nemzeti Audiovizuális Archívum
szabályozási környezetének változásai

Dr. Tószegi Zsuzsanna: Aki uralma alá hajtotta a fényt: Petzvál József – II. rész
A cikk második része Petzvál József tudományos eredményeit veszi számba. Ezek közül a
legfontosabb az ún. Petzvál-objektív, amit az Osztrák–Magyar Monarchia kancellárja,
Metternich utasítására dolgozott ki. A munkát P. W. F. Voigtlaenderrel, a kor legjobb
optikusával közösen végezte, aki a későbbiekben a portréobjektív gyártásából hatalmas
hasznot húzott, amit nem osztott meg Petzvállal. Ez élethosszig tartó ellentétet és
szabadalombitorlási pert (amelyben Voightlaender javára döntött a bíróság) eredményezett
kettejük között – Petzvál időskorára megkeseredett, elszegényedett emberré vált. Főbb
találmányai még a Petzvál-lámpa, a Petzvál-feltétel, a Petzvál-felület, a gitárhárfa elnevezésű
hangszer.

