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Dr. Jurecska Judit Laura: A patent dance jelenség a bioszimiláris termékek gyártójának szemszögéből 

 

Az Egyesült Államokban jelentősen alacsonyabb a piacon lévő bioszimiláris készítmények 
száma, mint Európában. A jelenség összetett okai között megtaláljuk a piacra lépést lelassító, 
megnehezítő szabadalmi vitákat is. Jelen tanulmány célja a bioszimiláris készítmények 
szabadalmi helyzetének tisztázását elősegítő, az originátor és a bioszimilárisgyártó között zajló 
egyeztetési folyamat, a patent dance részletes bemutatása. A dolgozat foglalkozik továbbá az 
eljárással kapcsolatos nyitott kérdésekkel, stratégiai megfontolásokkal, valamint a patent dance 
esetleges alternatíváival is.  

 

 

Schultz Márton: A név vállalat- és árujelzőként történő tárgyiasulása és a szóbeli 
megjelölések névként történő védelme 

 

Jelen tanulmány a névnek mint a személyiségi jognak a vállalat- és árujelzők jogával 
összefüggő tárgyiasulását vizsgálja. Ezekben az esetekben a forgalomképesség megjelenése a 
más jogintézményi formában történő tárgyiasulás, a szellemitulajdon-jogokkal való 
kapcsolatba jutás okán lesz adott, hiszen a név ebből a szempontból kerül értékelésre. Ilyen 
más jogintézmény lesz a cégnév, a kereskedelmi név, a védjegyjog és a doménnév. A név 
mint szóbeli megjelölés általános tulajdonságainak vizsgálatát követően ezek a vállalat- és 
árujelzők, illetve szóbeli megjelölések képezik a vizsgálat tárgyát. A bírói gyakorlat 
vizsgálatából megállapítható, hogy a cégnév, a doménnév és a kereskedelmi név is 
személyiségi jogi oltalommal bír. E szóbeli megjelölések névfunkciója ugyanakkor a jogi 
értékelést torzíthatja, a tanulmány ezért fogalmi elhatárolásra és klasszifikációra törekszik. 

 

 

Harkai István: Az időleges többszörözési kivétel az Európai Unió Bíróságának 
joggyakorlatában – I. rész 

 

 

Paku Dorottya Irén: Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban – II. rész 

A tanulmány második részében a német szerzői jog digitális samplinggel összefüggő 
specialitásai kerülnek bemutatásra. A német szerzői jogi terminológia és szabályozás elemzése 
során a cikk szerzője időről-időre kitér a német és (az előző számban ismertetett) magyar 



rendszer hasonlóságaira és különbségeire. Ezt követően az elmúlt két évtized egyik 
legismertebb (ha nem a leghíresebb) esete kerül górcső alá, mégpedig az ún. „Metall auf Metall-
ügy”. A tényállás rövid bemutatása után a szerző részletesen elemzi a Német Szövetségi 
Legfelsőbb Alkotmánybíróság forradalminak mondható 2016-os döntését, amely után alapjogi 
színezetet kapott a kérdés megítélése. A német és az uniós jog eltéréseit észlelve a Német 
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban fordult az Európai Unió 
Bíróságához, amely idén júliusban kiadott és e részben ismertetett döntése alapján a legfelsőbb 
bíróság várhatóan hamarosan jogerősen lezárja ügyet. 

 


