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COPYRIGHT FOR ALL – A NEW PUBLICATION OF THE HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
István Harkai
Those who show at least a little interest in copyright law will be glad to find the newest
textbook in copyright law on the book market. The ”Szerzői jog mindenkinek” (Copyright
for all) textbook gives a wide overview over the Hungarian, European and international
intellectual property and copyright law, from the historical roots to the brand new ECJ
decisions.

IMPRESSION PRODUCTS, INC. V. LEXMARK INTERNATIONAL,
INC. EXHAUSTION OF THE RIGHTS CONFERRED BY A PATENT AND THE
PATENT OWNER’S FREEDOM OF CONTRACT IN THE LEGISLATION OF THE
UNITED STATES
Dr Gábor Faludi
The SCOTUS passed a significant certiorari decision in the Lexmark case regarding patent
exhaustion. The marketing (sale) by the patentee or with the consent of the patentee by the
licensee of the object incorporating the patent precludes the patentee to enforce any patent
infringement claims (actio in rem) against the licensee the lawful buyer or any third party.
Should the agreement concluded for the marketing (sale) of the product incorporating the
patent include any restrictions to resale the object of the sale or any other limitation of
the right of the buyer, and should the buyer breach the agreement by not complying with
the restriction, merely a contractual claim (actio in personam) can be enforced against the
party in breach. As a result of the ruling the patent exhaustion has become international:
the marketing by the patentee or by the licensee with the consent of the patentee gives right
to the exhaustion of right in the patent

CAPABILITY OF GRAPHIC REPRESENTATION IN THE EUROPEAN UNION’S
TRADEMARK LEGISLATION
Borbála Lili Kováts
One of the most important provisions of the new European Union Trademark Regulation
entered into force on October 1, 2017, namely the abolition of the requirement of graphical
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sek és információkérés is szerepelhetnek; de ilyenkor érdeklődése nem reked meg az adott
terv keretei között (vagyis nemcsak olyan információkat kér, amelyek előzetesen rögzített
tervét előrébb vihetik), hanem magát a tervet is kérdés tárgyává teszi. Vagyis olyan információkat is vár, amelyek birtokában ő és csapata megerősítheti, vagy tovább finomíthatja,
módosíthatja, vagy kibővítheti az eredeti tervet. Az információküldés nála nem csupán az
előrehaladást célozza; arra is jó lehet, hogy szükség esetén az ember újratervezze az útvonalat vagy módosítsa az úti célt. (Megkockáztatható, hogy az önátalakító elme gazdája egy
emelkedett kisebbséghez tartozik. Legalább Voltaire Candide-ja óta tudjuk – ha nem épp
a saját kárunkon tanultuk meg –, hogy az emberek nagy hányada ha kéri is, nem szereti a
kritikát, főként ha az a tévedéseire, hiányosságaira mutat rá. A bölcs viszont tudja, és képes
is aszerint működni, hogy még mindig olcsóbb másoktól előre megtudni, mit rontunk el,
mint a kedvezőtlen eredményből jönni rá erre. Egy jó fejlesztőmérnök pl. tudja, hogy az
elektronnak mindig igaza van: tökéletesen tudja a fizikát, és mindig aszerint teszi a dolgát.
Nem érdemes megvárni, amíg a megépített áramkör mutatja meg, hogy azt bizony elrontottuk – Osman P.)
Az önátalakító elmével rendelkező embernek nagyobb esélye van arra, hogy egyáltalán
mérlegelhessen ilyen információkat, mert nagyobb eséllyel kap másoktól ilyen információkat.
Hogy miért? Mert az ilyen ember nem csak akkor foglalkozik az információval, amikor az
már eljutott hozzá; tisztában van ugyanis azzal, hogy viselkedésével maga is befolyásolja az
információ forrását – az embereket, akik eldöntik, megosszák-e vele az információt. Az önátalakító elme esetében nem is kérdés, hogy nyugodtan megoszthatnak vele olyan dolgokat
is, amelyek esetleg nem tartoznak szorosan a témához, de mégis fontosak lehetnek (vagy
épp azzal tartoznak a témához, hogy rámutatnak hibákra, hiányosságokra – Osman P.).
Bátran elküldik az információt, mert az önátalakító elmével rendelkező ember megtalálja a
módját annak, hogy tudassa: nyitott ezekre is.”
Hogy mindez a folyamatos párharc elménk cselvetéseivel bonyolult? Viszont nem csak
nagyon érdekes, hanem felettébb hasznos is megismerni. Jó olvasást!
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