Dr. Liber Noémi: Az innovációmenedzsment kihívásai és megoldásai a felsőoktatásban – II.
rész
Esettanulmányokon keresztül bemutatásra kerül, hogy az előző részben részletesen ismertetett
jogszabályi rendelkezések a gyakorlatban milyen kihívásokat jelentettek, és hogyan sikerült
eljutni a megoldáshoz, fókuszban a kutató személyével, vállalkozói attitűdjével. A szerző
ismerteti a kutatók körében elvégzett kérdőíves felmérést és annak eredményeit is. Végül
összefoglalja, hogy mivel kell rendelkezniük az egyetemeknek ahhoz, hogy el tudják látni
harmadik funkcióként szellemi termékeik és kutatási szolgáltatásaik hasznosítását.
Lezsák Gábor: Az egység kérdése a szabadalmi jogban
A ‘70-es években hatályba lépett EPC és PCT az egység kérdését méltányos és elfogadható
módon kezelte, azonban ez a gyakorlat a ‘90-es évek elején drámaian megváltozott. A
tanulmány az EPC, a PCT és a magyar szabadalmi törvény találmányok egységére vonatkozó
rendelkezéseit és ezek szellemitulajdon-védelmi hivatalok általi alkalmazását mutatja be.
Áttekinti a releváns rendelkezések időbeni változásait, hogy összefüggéseiben legyen látható
a joggyakorlat evolúciója, továbbá kísérletet tesz a jogforrások olyan módosításainak
megfogalmazására, amelyek a szerző véleménye szerint egy igazságosabb és
felhasználóbarátabb gyakorlathoz vezetnének.

Radnai Anna: A lastromozás nélküli formatervezésiminta-oltalom
Az Európai Unió a piaci igényekhez igazodva megalkotta a lajstromozás nélküli
formatervezésiminta-oltalom jogintézményét. Az új oltalmi forma a lajstromozott
mintaoltalomtól lényegesen gyengébb, és rövidebb időtartamú oltalmat biztosít, azonban épp
elegendőt azon iparágak számára, amelyek rövid időközönként egész kollekciónyi mintával
árasztják el a piacot. Számukra a mintaoltalom időtartamának kevésbé van jelentősége, annál
inkább ezen oltalmi forma ingyenességének, és hogy bejelentési eljárás nélkül keletkezik. A
tanulmány bemutatja ezen oltalmi forma előnyeit és hátrányait, összevetve a lajstromozott
mintaoltalommal.
Harkai István: „Hozzáférés megtagadva” – a weboldalak blokkolása mint a jogérvényesítés
lehetséges eszköze – II. rész
A második részben a szerző a blokkolás technikai hátterét, az egyéb elektronikus védelmi
mechanizmusokat (hatásos műszaki intézkedés, szűrőrendszerek, értesítési és eltávolítási
eljárás) és azok megkerülési lehetőségeit mutatja be. Kitér néhány jogesetre, majd összeveti,
hogy a blokkolás során érintett felek milyen alapvető jogokkal rendelkeznek, azok hogyan
ütköznek a másik fél hasonlóan jelentős alapjogaival. A tanulmány zárófejezeteiben szót ejt a
blokkolás társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a jogintézmény előtt álló fejlődési
lehetőségekről.
Legeza Dénes: A munkaviszonyban létrehozott művek joggyakorlata napjainkban

Dr. Vida Sándor: Az alkatrészgyártó védjegyhasználata – Ford dísztárcsák
Egy gépjárműpótalkatrész-beszállító cég a Ford dísztárcsáinak élethű – védjeggyel jelölt –
másolatait forgalmazta engedély nélkül. A bitorlási perben a cég a „javítási záradékként”
ismert mentesítő rendelkezésre hivatkozott, amely jogot biztosít az összetett termékek
védjegyoltalom alatt álló alkotóelemeinek az átvételére a védjegyjogosult előzetes engedélye
nélkül is. Az illetékes Torinói Törvényszék előzetes döntéshozatal céljából az EU
Bíróságához fordult, amely arra a döntésre jutott, hogy a formatervezési mintákra vonatkozó
szabályozás nem hatalmazza fel a piaci szereplőket a védjeggyel való visszaélésre, azaz a
pótalkatrészgyártó vállalkozásokat arra, hogy termékeiken bármilyen gépjárműgyártó cég
lajstromozott védjegyével azonos megjelölést helyezzenek el annak engedélye nélkül.
Dr. Papp László: Rendes bíróság – különbíróság. A szabadalmi jogszolgáltatás
megszervezésének elméleti kérdései a századfordulón
A szabadalmi hatóságok funkciójukat illetően engedélyezéssel és megadott szabadalommal
összefüggő jogvita elbírálásával foglalkoznak. A két eset szorosan összefügg, az egyik a
másik nélkül nem értelmezhető. Mindezek eredményeként azt tapasztaljuk, hogy a hatóság elé
került ügyek tisztán műszaki, tisztán jogi vagy vegyes jellegűek lehettek. A szabadalmi
jogszolgáltatás során az első és a harmadik érvényesült, aminek a szervezetben is
kifejeződésre kellett jutnia. Így, a műszaki és jogi tag egyidejű jelenléte mellett, az adott
tanácsban megfigyelhető arányukat a hatáskör jellege dönti el.

