
 1 

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 
Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén 
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,  

az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
és a Balassi Kiadó 
közreműködésével 

Készítette: Szalai Ákos 

Szakmai felelős: Horváth Áron 

2010. június 



 2 

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 

4. hét 

Szellemi tulajdon 

Szalai Ákos 

Az óra szerkezete 

I. Ösztönzés – az információszerzés és megosztás közgazdaságtani 

alapproblémái 

II. Szabadalom 

III. Szerzői jog 

IV. Üzleti titok 

V. Személyes információ 

I. Ösztönzés: 
Az információ gazdaságtana 

• Az információ költsége – miután 

megvan?  

– fejlesztés (elsüllyedt költség) 

– MC: reprodukálás (pl. könyv 

kiadása, sokszorosítása) 

• Az információ társadalmi haszna 

– fogyasztói többlet: adott ár 

mellett – TF: konstans MC 

– Pl. ha P4 => P4 – 1 – 3  

• Társadalmi optimum: Innováció 

költsége < Fogyasztói többlet 
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• Tulajdonjog? 

– Ha van: magasabb árat kérhet 

• Vö. tulajdon (szellemi tulajdon) monopoljog 

• Szuboptimális használat (pl. az ár ezért lesz P3) 

– Ha nincs: mi ösztönzi a feltalálót, a szerzőt? =>Ha van: szuboptimális 

használat 

• Kompenzációs  paradoxon: 

–Mint kisajátítás – kompenzációnál: 

• DE: más ösztönzők nincsenek – csak a tulajdon, monopoljog, járadék? 

– Idő, amíg lemásolják 

• Első eladások – first mover advantage 

• Ha nehéz lemásolni pl. a recept gyakran nem is szabadalom (csak 

üzleti titokként védett)  

– Idő: hálózati externáliák kialakulása 

– Nem pénzbeni hasznok  

• elismerés, hírnév (sok találmány, mű szellemi tulajdon előtt is! 

Velence: XV. század; Európa terjed, Anglia: XVII. sz.; néhány 

európai ország: XIX. sz.) 

• átváltható pénzbenire… (fellépés, előadás, reklám, stb.) 

• Állami felvásárlás?  

– Torzítás állami kiadás fedezetére kivetett adó holtteher-vesztesége miatt 

(kisebb?) 

Innováció
mennyisége

Terjedés 
gyorsasága

Van szellemi tulajdon Optimális Túl lassú

Nincs szellemi tulajdon Túl kevés Optimális

Innováció
mennyisége

Terjedés 
gyorsasága

Van szellemi tulajdon Optimális Túl lassú

Nincs szellemi tulajdon Túl kevés Optimális
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II. Szabadalom (patent) 

1. adott időszakra monopoljog, 

2. eladható (jogdíj),  

3. nyilvános  

DE: használati kötelezettség: 

kényszerengedély: ha nem használ bíróság… 

…átadhatja másnak 

…kötelezhet adott áron az engedély megadására 

Feltétel: 

1. nem triviális (nem alap, nem absztrakt!) 

2. új  

3. nem nyilvánvaló 

4. hasznos 

• Időtartam?  

– Hasznosabb innováció => nagyobb éves haszon => rövidebb idő 

(+ nagyobb társadalmi kár – HTV) 

– Meghosszabbítható 

• Terjedelem?  

– Nagyobb terjedelem => rövidebb idő 

– Későbbi fejlesztés?  

• közvetlen haszon + későbbi fejlesztőtől haszon (alku v. közös 

fejlesztés lehetséges?)  

• alapkutatásra nincs (más jutalmak!), de nem kell, hogy 

kereskedelemi forgalomba kerülhessen 

• állami felvásárlás megoldja: ingyenesen elérhető 

• Mit? Hasznos?  

– Ki akarná értékesíteni, ha nem hasznos?  

– Fogyasztók félrevezetése, ha nem hasznosat véd? (Nem olcsóbb a 

tájékoztatás?) 

Kérdések – ösztönzők: 

• Káros versengés (vö. első tulajdonlás) – minél korábban, továbbiakban: alku  

– verseny elsőségért (vö. későbbi fejlesztés kezelése) – vö. triviálist nem; 

alapkutatás (más is felfedezte volna…)  

– DE állami felvásárlás sem oldja meg – elsőség akkor is fizet 
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• Adminisztrációs költség: 

– Felderítés, védelem? vs. titokban kell tartani – vö. nyilvános 

– Ellenőrzés, adminisztráció 

• Adásvétel nyilvános?  

• Milyen formában használható fel?  Minél szélesebb, annál kevésbé 

(vö alapkutatás).  

• Sok védett (sok a kutatási költség – titok felé tol el) 

• Állami felvásárlásnál nincs, DE: felvásárlási árat meg kell állapítani 

• Felhasználási kötelezettség? Szabadalmi kényszerengedély: ha nem használ, a 

bíróság eladásra kötelezhet bejegyeztetés előtt (adott áron!)  

– Csak azért, hogy más ne indíthassa termelését? 

III. Szerzői jog (copyright) 

• „Fizikai” különbség szabadalomtól:  

– Könnyű másolni – vö. szabadalom: mérnöki munka a visszafejtés 

– DE: egyszerű is lehet – hulahoppkarika is szabadalom… 

• Jogi különbség - feltételek 

– Rögzített – ellenőrzés egyszerűbb (pl. mi a Rómeó és Júlia plágiuma?) 

– Eredeti, de nem új, nem triviális – kifejezés, nyelvezet számít (gépnél 

eredetiség, kifejezés, kinézet nem fontos); új ellenőrzés? 

• Időtartam hosszabb (élet + 70 év):  

– Miért hosszabb?  

• Kisebb hozam – biztos? 

• Más ösztönzők erősebbek – vö. hírnév, előadás, koncertmeghívások 

– Miért nem végtelen? 

• Későbbi: kis haszon, kevés ösztönzés (jelenérték) 

• Nagy költség – magának szerzőnek is (valami előzőre épül…) 

• Nincs zsúfoltság (vö. vagyontárgyaknál legyen egyértelmű 

tulajdonos) 
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• Más terjedelem 

− Nem veszíti el, ha nem használja 

− Szabad felhasználás (díjfizetés v. anélkül) = fair use (video, fénymásolás, 

paródia) 

• keveset visz el profitból (ösztönzőből) vs. nagy haszon (ha 

fénymásol: úgysem venné csak azért meg) 

• díjfizetés formái: CD, stb. 

• reklám, kiegészítő (nem helyettesítő) termék – rossz kritika? (reklám 

+ értékes infó) 

− Származékos termékek (fordítás, megfilmesítés, színpadra állítás) 

• Az eredeti szerző maga v. szerződést köthet?  

• Ösztönzött, de nem lesz káros verseny (pl. ki fordítja le először – 

Gulág szigetcsoport…) 

IV. Üzleti titok 

• Nincs állami adminisztráció, nincs időtartam 

• Nem véd: mérnöki visszafejtés ellen 

– nem tulajdoni védelem, de szerződési igen 

• Ha valaki szerződéssel jut hozzá az infóhoz és feltárja: kártérítés.  

• De van büntetőjogi védelem is: kémkedés!  

– pl. ha más megtud/visszafejt/véletlen használhat,  

– személyiségi jog is védi 

• Néha ez az egyetlen – nem éri meg a szabadalom adminisztrációja (de nem is 

nyilvános!) 

• Választás: egyéni döntés vs. társadalmi költségek-hasznok  

– a szabadalom többletinformációt ad, 

– az üzleti titok véd az állami tévedéssel szemben,  

• vö. ha elkezdődik szabadalmi eljárás, már nyilvános 

• Túl magas lesz a védekezési költség? (vö. találás ösztönzői)  

– Csak akkor választja, ha valószínűtlen, hogy vissza tud fejteni. 

– Könnyen kideríthető esetén – nem vállalja fel.  

• Igaz vélhetően szabadalom sem lesz 
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V. Személyes információ 

• Olyan üzleti titok, amelynek tárgya: személyes virtus. 

• Védelem oka – szűkösség megteremtése 

– ha mindenki használhatja a nevét, akkor azoknak sem ér semmit, akiknek 

adná (statikus igazolás) 

– DE: nem ösztönöz – ettől nem lesz „inkább híres” (dinamikus igazolás) 

Összefoglalás, gyakorlás 

Feladat 

A védjegy (vagy jelölés) szabályozása azt jelenti, hogy a jogrendszer megvédi azokat 

az elnevezéseket, amelyeket egyes cégek a saját termékeik megjelölésére 

használnak. Amennyiben más is ugyanolyan (vagy nagyon hasonló) néven hoz 

forgalomba terméket, akkor ezt egyrészt a bíróság megtiltja, másrészt a 

„védjegybitorlót” meg is bünteti. 

Ugyanakkor a köznyelvben eleve bevett elnevezéseket nem védi védjegyként a jog. 

Nem lehet például a hagyományos mosópor, házi konyha nevet védjegyként 

védetni. (Bárki forgalmazhat ilyen néven terméket, csak azt nem akadályozhatja 

meg, hogy más is ezt a nevet használja.)  

Megoldás 

• Javítja a piaci versenyt (védelem csökkentené a helyettesítést)  

• Káros versenyt megelőz  

• Nyelvhasználatot gátló tényezőt vesz ki (externália)  

• Adminisztrációs költséget csökkent  

• Információadást nehezíti (újat kell kitalálni, bevezetni)  

• Mivel nehezebb levédeni, kisebb a védjegy innovációs, minőségi ösztönzőereje 

is 

• Minőségi versenyt nehezíti, ha nehezebb levédetni 
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Ismétlőkérdés,  
felvezető kérdés 

• Mit mond ki a Coase-tétel? 

– Erős verzió 

– Gyenge verzió 

• Miért (mikor) magas a tranzakciós költség O. E. Williamson szerint? 

– Mit jelent… 

…idioszinkratikus beruházás 

…teljes szerződés 

…opportunista magatartás 

• Milyen szerződési típusokat ír le Williamson? 

– Mit jelent… 

…klasszikus szerződés? 

…háromoldalú szabályozás (neoklasszikus szerződés) 

…kétoldalú szabályozás (relációs szerződés) 

…egyesített szabályozás   

Felvezető kérdés 

• Mit jelent a szerződés? 

• Szerződés = jogilag kikényszeríthető ígéret 

• Mit jelent, hogy „jogilag” kikényszeríthető, hogyan lehet még kikényszeríteni egy 

ígéretet? 

• Ehhez először tudni kell: miért kötünk szerződést, mi a cél? 
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Miért kötünk szerződést? 

A BIZALMI JÁTÉK modellje 

Példa: Fel akarunk építtetni egy házat. Fizetési hajlandóság: (maximum) 20 millió; 

építész hajlandó megépíteni 15 millióért – neki 13-ban lenne: kétmilliót nyerne; 

DE csak akkor kezdi építeni, ha egy összegben kifizettük előre a teljes árat.  

Kikényszeríthető szerződés: Ha nem teljesít: 1. vissza kell adnia a 15 milliót + 2. 1 

millió (kártérítés)!  

Egyensúly változik: nem fektet be, helyette kooperáció (befektet, teljesít)  

A szerződés alternatívái: 

• Erkölcsösség 

• Ismétlődő játék 

• Hírnév 

• Biztosíték 
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Erkölcsösség 

Az építész „erkölcsös”: rossz  

lelkiismeret.  

Megéri teljesíteni, szerződés 

nélkül is  

– Honnan tudhatjuk, hogy 

partner erkölcsös-e?  

– Jelzések: „lelkiismereti csoportok” 

(pl. vallási közösségnek, klubnak, 

stb.)  

Ismétlődés – alapmodell 

• További üzletektől eshet el. 

• Legegyszerűbb: soha többet nem üzletel vele a partnere – most nyerhet, de 

mennyit bukik? 

• Végtelen játék: 1. kifizetés szerződésszegéskor: 15; 2. hozam (végtelen 

időszak): 2 / r 

– Utolsó játék probléma – véges hossz, tudjuk meddig. Ha pontosan tudjuk 

azt, hogy hányszor ismétlődik, akkor az 1. ábra szerinti szerződésszegést 

nem tudjuk elkerülni – visszafelé indukció 

1. időszak 2. időszak 3. időszak 97. időszak 98. időszak 99. időszak 100. időszak

-15; 15 -10; 17 -5; 19 455; 207 460; 209 475; 211 480; 213

Nem teljesít

(500,

200)

Nem fektet be

0; 0 5; 2 10; 4 15; 6 480; 192 485; 194 490; 196 495; 198

1. időszak 2. időszak 3. időszak 97. időszak 98. időszak 99. időszak 100. időszak

-15; 15 -10; 17 -5; 19 455; 207 460; 209 475; 211 480; 213

Nem teljesít

(500,

200)

Nem fektet be

0; 0 5; 2 10; 4 15; 6 480; 192 485; 194 490; 196 495; 198
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Ismétlődés: bizonytalan hosszúságú viszony 

A következő időszak hozamának jelenértékét befolyásolja az is, hogy milyen 

valószínűséggel kerül rá sor (p)  

1. szerzőségszegéskor kifizetés: 15;  

2. további folyamatos teljesítés – adott év esetén a diszkonttényező:   

• kooperáció, ha 15 < 2 / (1-δ), vagyis 13 / 15 < δ 

• ceteris paribus: ha 1. a jövőt kevésbé értékeljük le, 2. a folytatás valószínűsége 

nagy 

Hírnév 

• A két fél csak néhányszor (lehet, hogy csak egyszer), de másoknak is dolgozik.  

• Ha a partnerek tökéletesen tájékozottak => egyetlen megszegett ígéret 

végtelen sok üzlettől foszt meg.  
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Biztosíték – specifikus beruházás 

• Nálunk, és csak akkor adjuk vissza, ha az ígéret teljesült – túszejtés.  

• Specifikus (idioszinkratikus) beruházás 

– Példa: a vevő nem fizette ki előre, ha nem felel meg a vevő speciális 

igényeinek, és ezért nem veszi át, akkor az építő eladhatja ugyan másnak: 

de második legjobb ár: 11 millió. Idioszinkratikus elem: négymillió forintot. 

Nem éri meg rosszul teljesíteni. 

• Kétoldalú? (pl. másik építész csak 17 millióért fejezné be). Egyik félnek sem 

érdeke megszegni.  

• Egyoldalú? Nem segíti, hanem akadályozza az üzlet teljesülését.  

– Példa: Ha a vevő már fizetett, akkor mi akadályozná meg az építészt, 

hogy a kész épület átadása előtt ne kérjen jelentős felárat. Vevő akár 

19 milliót is kifizet. (Ha megteszi, akkor kap egy számára 20 milliót érő 

ingatlant összesen 34 millióért (15+19), vagyis bukik összesen 14 milliót. 

Ezzel szemben, ha nem fizet, akkor 15 milliót bukik.)  


