
Tarjányi Petra: A földrajzi árujelzők joga, különös tekintettel az Európai Bíróság 

gyakorlatára 

 

A földrajzi árujelző intézménye mind az Európai Unió jogrendszerének, mind a magyar 

jognak egy relatíve kis szegmensét alkotja. Azonban, ahogy a tanulmányban bemutatásra 

kerül, valójában a természet értékeinek megóvása mellett a hagyományos termékek 

fenntartásában, a gazdaságban, illetve a versenyképességben is meghatározó szerepet tölt be. 

Az írásban az Európai Bíróság joggyakorlatán, jogesetein keresztül arra keressük a választ, 

hogy a földrajzi árujelzők joga, szabályozása milyen jelenlegi képet mutat, hogyan érte el mai 

állapotát. A publikáció célja, hogy felhívja a figyelmet a földrajzi árujelző jogintézményének 

kiemelkedő szerepére.  

 

 

Szabó János: Szoftverek szerzői joga – nyílt forráskódú szoftverek felhasználási szerződései 

 

 

Dr. Millisits Endre: Hashtagek és védjegyoltalom 

 

Bár az informatikai fejlesztéseknek nem eredendő céljuk, hogy tulajdont hozzanak létre, olyan 

megoldandó jogi kihívásokkal és problémákkal néznek szembe mint a doménnevek vagy a 

Google Adwords. Manapság a hashtag, azaz a közösségi média által világszerte széles körben 

használt bizonyos fajta  metaadat is idetartozik. A hashtagek sikertörténete párosult olyan 

törekvésekkel, amelyek monopolizálni kívánják a döntést arról, hogy kik használhatnak az 

olimpiával kapcsolatos bizonyos közszavakat, ez  megjelent a NOB és az  amerikai olimpiai 

bizottság szabályzatában, illetve egy 2016-os magyar jogszabályban. Ezeket a fejleményeket 

széles körben bírálták. 2017 januárjában az USPTO kiegészítette módszertani tájékoztatóját 

azzal, hogyan kell elbírálni a hashtagekkel érintett kérdéseket a védjegyeljárásokban. 

 

 

Dr. Ferge Zsigmond: A szerzői jog által védett zenei mű nyilvános wifihálózaton keresztül 

történő, letöltésre való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos felelősség kérdéseinek 

tisztázása 

 

Az Európai Unió jogának – mint a tagállamok cselekvési lehetősége keretének – egyik célja, 

hogy a szerzői és szomszédos jogok védelme érdekében a meglévő uniós és nemzeti jogi 

szabályozás felhasználásával gyors és hatékony megoldásokat találjon az online környezetben 

felmerülő jogi akadályokra, és biztosítsa, hogy a szankciók hatékonyak, arányosak és 

visszatartó erejűek legyenek. Az Európai Bíróság itt elemzett ítéletében megállapította, hogy a 

wifihálózatnak a nyilvánosság számára  történő ingyenes hozzáférhetővé tétele – annak 

érdekében, hogy ezzel a potenciális vevők figyelmét felkeltsék egy üzlet árui vagy 

szolgáltatásai iránt – az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben foglalt információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül. Mivel az irányelv feltételekhez kötötten 

mentesíti a közvetítőszolgáltatót a harmadik személy által kezdeményezett jogellenes 

cselekményekért való felelősség alól, a szerzői jogok sérelmet szenvedett jogosultja nem 

követelhet kártérítést a wifihálózat szolgáltatójától amiatt, hogy harmadik személy a hálózati 

kapcsolatot az ő jogainak a megsértésére használja. A lehetőségek itt valóban véget érnének? 


