
Dr. Liber Noémi: Az innovációmenedzsment kihívásai és megoldásai a felsőoktatásban – I. 
rész 
 
Az oktatás és a kutatás mellett harmadik (alap-) funkcióként egyre több egyetem küldetés-
nyilatkozatában jelenik meg a kutatási eredmények piaci értékesítésének feladata, és közülük 
egyre többen hirdetik magukat vállalkozó egyetemként. A fenti folyamat kapcsán általában a 
benne rejlő lehetőségeket, azok pozitív hozadékait emelik ki a különböző orgánumok, az ezek 
mögött meghúzódó akadályokat, nehézségeket nem. Jelen tanulmányban a szerző - egy 
magyarországi kutatóegyetem technológiatranszfer-irodájának munkatársaként – összefoglalja 
azokat a nehézségeket, amelyek a felsőoktatási intézményekben végzett hasznosítási 
törekvések során felmerülhetnek. 
 
 
Harkai István: „Hozzáférés megtagadva” – a weboldalak blokkolása mint a jogérvényesítés 
lehetséges eszköze – I. rész 
 
A kétrészes tanulmány homlokterében az elektronikus térben elkövetett jogsértésekkel 
szembeni, Európában egyre népszerűbb megoldás, a jogsértő weboldalak blokkolása áll. Ez a 
megoldás kiemelt helyzetbe emeli az internethozzáférés-szolgáltatókat, mivel ők képesek a 
felhasználókat technikai úton meggátolni akár abban, hogy jogsértő weboldalakat 
látogassanak, akár hogy ott újabb jogsértéseket kövessenek el. Az intézmény elsősorban 
Angliában, de egyéb más európai uniós tagállamokban is fejlődő jogi gyakorlattal bír. Ezt a 
gyakorlatot tárja fel és mutatja be a tanulmány első fele.  
. 
 
Dr. Takó Sándor: A drónok alkotói célú felhasználásának szerzői jogi kérdései 

 

Bándi Gergely: A zeneművek átdolgozásának kérdései 

A tanulmány a zeneművek szerzői jogával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket veszi sorra az 
első részben. Ezt követően tér rá az átdolgozások jogi kérdéseinek vizsgálatára. Ezen belül is 
a legfontosabb kérdés, hogy mi számíthat átdolgozásnak jogi értelemben. Ebben a tekintetben 
nagy segítséget nyújtott az Artisjus átdolgozóbizottságainak néhány tagjától kapott interjú. 
Külön figyelmet kap az eredetiség, az integritás, valamint az átdolgozás-feldolgozás 
elválasztásának a kérdése. 
 
 
Kompagne Hajnalka: A „lényegében biológiai eljárások” fogalmának értelmezése az Európai 
Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanácsainak döntéseiben 
 
A szellemitulajdon-védelem leghíresebb zöldségei, Paradicsom és Brokkoli vezetésével 
betekinthetünk az európai szellemitulajdon-védelem biológiai eljárásokra és növényekre 
vonatkozó részének fejlődésébe, és képet alkothatunk az Európai Szabadalmi Hivatal (illetve 
a Bővített Fellebbezési Tanács) jelenlegi álláspontjáról. A Bővített Fellebbezési Tanács G 
1/08 és G 2/07 számú (konszolidált) döntésében részletesen elemezte a „lényegében biológiai 
eljárás” fogalmát és a jogalkotó szándékát az ESZE 53(b) cikkely és 26(5) szabály 
megalkotása során. Az elemzés eredményeként született döntés a „lényegében biológiai 
eljárás” fogalmát tágan definiálva bizonyos mértékig szakított a korábbi esetjog alapján 



kialakult értelmezéssel, bizonytalanságot keltve az ilyen eljárások által létrehozott termékek 
szabadalmazhatóságát és az európai agrárágazat (de legalábbis a növénytermesztésben zajló 
innováció) jövőjét illetően. Ezt a bizonytalanságot a Tanács következő, G2/12 és G 2/13 
számú döntése eloszlatta, kimondva, hogy növények vagy növényi részek akkor is 
részesülhetnek szabadalmi oltalomban, ha az előállításukhoz vezető eljárás lényegében 
biológiai eljárási lépésekből áll. 
 

Dr. Vida Sándor: Beck Salamon és a védjegyjog 

Beck Salamon 1974-ben hunyt el, de Magyar védjegyjog című monográfiája az 1969. évi 
védjegytörvény hatálybalépéséig a szakma bibliájának számított. 1951-ben hagyott fel 
ügyvédi praxisával, amikor az ELTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének 
vezetőjévé nevezték ki. Az újjáalakult Magyar Iparjogvédelmi Egyesületnek haláláig 
nemcsak elnöke, de motorja is volt. Bár drasztikus politikai és gazdasági változásoknak 
volt tanúja, gondolatainak jelentős része ma is érvényes.  

 

 

 
 
 
 
 
 


