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2. fejezet - Általános dologi jogi 
alapvetés 

1. 2.1 Bevezetés 

A modul célja az, hogy a hallgató átfogó ismereteket szerezzen a polgári jog és ezen belül elsősorban a dologi 

jog fogalmáról, alapelveiről, rendszeréről és jellemzőiről, a dolog jogi fogalmáról és osztályozásáról, a 

tulajdonjogviszonyról, az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről, a korlátolt dologi jogok egy fajtáiról, a 

tulajdonjog védelméről, a birtok és birtokvédelem jogintézményéről. 

A modul áttanulmányozásával megismerheti 

• a polgári jog területeit általában, 

• a dologi jog fogalmát, rendszerét, alapelveit, 

• a dolog jogi fogalmát és az ingatlandolog különböző megjelenési formáit, 

• a tulajdonjog fogalmát, a tulajdonjogviszony alanyát, tárgyát és tartalmát, 

• az ingatlandolog tulajdonjoga megszerzésének eredeti és származékos módjait, 

• a közös tulajdon fogalmát, a tulajdonostársak jogviszonyait, a tulajdonközösség megszüntetésének 

módozatait, 

• a közös tulajdon sajátos alakzatait, ezek körében a társasháztulajdon fogalmát, alapítását, a társasház 

közösség jogalanyiságát, szervezetét, 

• az egyes korlátolt dologi jogokat – földhasználatra, haszonélvezetre, használatra, telki szolgalmakra, 

közérdekű használati jogra, zálogjogokra vonatkozó fontosabb tudnivalókat, 

• a birtok fogalmát, fajai és a birtokvédelem eszközrendszerét. 

A modulban foglaltak elsajátítását követően a hallgató képes lesz 

• a polgári és dologi jogi intézményrendszer felismerésére, 

• az egyes jogintézményekre vonatkozó szabályok gyakorlatban történő alkalmazására. 

2. 2.2 A POLGÁRI JOG ALAPKÉRDÉSEI 

A társadalmi együttélést különféle magatartási normarendszerek (jog, erkölcs, vallás, illem) szabályozzák, ezek 

között kiemelkedő jelentősége a jogrendszernek van. A jogi normák összességét jelentő jogrendszert 

hagyományosan két nagy jogterületre: közjogra és magánjogra osztják. 

A közjogba tartoznak a közérdekű társadalmi viszonyok, jellemző jogterületei: az alkotmányjog, közigazgatási 

jog, büntetőjog, pénzügy jog. A magánérdekű életviszonyokat a magánjog foglalja magába, fontosabb jogágai: 

polgári jog, családi jog, munkajog, társasági jog. 

A polgári jog a magánjog legnagyobb és legfontosabb jogága, a magán autonómia alapvető ágazata, a 

jogalanyisággal felruházott személyek (természetes és jogi) személyi és vagyoni viszonyait az egyenjogúság és 

mellérendeltség módszerével szabályozza. 

A jogviszonyok a jog által szabályozott társadalmi viszonyokat jelentik, a jogviszonyok mindig emberek közötti 

életviszonyok. A polgári jogi jogviszonyok az egyenjogú és egymásnak mellérendelt emberek, illetve 

szervezeteik között keletkezett, személyi természetű illetve többségében vagyoni jellegű életviszonyok, 

amelyekben jellemzően a felek saját akaratukból vesznek részt, és a feleket egymással szemben jogok illetik, és 

kötelezettségek terhelik. 
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A polgári jogviszony alanyai az emberek, mint természetes személyek, egyes jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek, a jogi személyek valamint az állam lehetnek. A polgári jogviszony közvetlen tárgya a 

jogalanyok által tanúsított emberi magatartások, a közvetett tárgya: egy dolog. A polgári jogviszony tartalma az 

alanyok jogosultságainak és kötelezettségeinek összessége. 

A polgári jogviszonyokon belül a személyi jog a személyek jogalanyiságával (jogképesség, cselekvőképesség, 

szervezetek jogalanyisága) kapcsolatos és a személyiségi (személyhez fűződő jogok védelme) jogviszonyokat 

foglalja magába, míg a vagyoni jog a dologi, kötelmi és öröklési viszonyokat. 

A polgári jogviszonyok közül az abszolút szerkezetűek esetében csak a jogosult személye ismert, név szerint 

meghatározott, vele szemben mindenki más kötelezett, akinek kötelezettsége negatív tartalmú: a jogosultság 

elismerése mellett tartózkodni köteles annak zavarásától. Az abszolút szerkezetű jogviszonyok a személyiségi 

jogok és a dologi jog körében fordulnak elő. 

A relatív szerkezetű jogviszonyokban az alanyok név szerint meghatározottak és ezek csupán egymással 

szemben - kölcsönösen - jogosultak és kötelezettek. Ezen jogviszonyok tartalma tipikusan pozitív, és a felek 

egymástól tevőleges magatartást igényelhetnek. A relatív szerkezetű jogviszonyok fő területe a kötelmi jog. 

3. 2.3. A DOLOGI JOG FOGALMA, JELENTŐSÉGE, 
ALAPELVEI 

A dologi jog a vagyoni berendezkedés joga, szabályai határozzák meg, hogy az adott társadalom rendelkezésére 

álló anyagi javakat kik uralják, kik rendelkeznek vele. A dologi jog mindenkivel szemben érvényesülő jogi 

státust létesít a jogosultnak. 

A jogosult jogi helyzetét, dologi jogosultságait elismeri a jogszabály és valamennyi további jogalany, és ez az 

uralmi helyzet minden külső beavatkozással szemben is védelmet nyújt. A dologi jog a körébe tartozó vagyoni 

jogokat abszolút jogokként határozza meg és szabályozza. A dologi jogviszonyok abszolút szerkezete 

alapvetően eltér a kötelmi jog relatív szerkezetű vagyoni viszonyaitól. 

A dologi jog jelentőségét alapvetően az adja, hogy a vagyoni berendezkedés meghatározásával döntő mértékben 

meghatározza a társadalmi berendezkedés alapjait, meghatározó szerepe az alkotmányos berendezkedés 

függvényében érvényesül. 

A polgári jog alapelvei (jóhiszeműség és tisztesség elve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, a joggal való 

visszaélés tilalma, az együttműködés elve) a dologi jog rendszerében is érvényesülnek, viszont vannak olyan 

alapelvek, amelyek csak a dologi jog körében alkalmazandók. 

A zártkörűség vagy típuskényszer elve azt fejezi ki, hogy dologi jogok körét a törvény határozza meg tételesen, 

a jogalanyok csak ezek közül választhatnak. A kötelmi jogban a típusszabadság érvényesül, a felek a kötelmeket 

és tartalmukat szabadon határozhatják meg. 

A tartalmi kötöttség elve arra utal, hogy a dologi jogok tartalmát a törvény határozza meg, a jogalanyok ezt nem 

változtathatják meg. A kötelmi jogban a jogviszonyok tartalma a felek elhatározásán alapszik. 

Az abszolút hatály elve a dologi jog abszolút szerkezetéből eredeztethető, a jogosult pozíciójában meghatározott 

személy (például a tulajdonos) van, aki a dologi jog (például a tulajdonjog) kizárólagos gyakorlója, vele 

szemben mindenki más kötelezett. 

A nyilvánosság elvét a dologi jogviszonyok abszolút szerkezete indokolja, hiszen a jogosult érdekében áll 

uralmi helyzetének kinyilvánítása azért, hogy jusson a kötelezettek tudomására. 

Az egyediség elve azt jelenti, hogy a dologi jogok közvetett tárgya csak egyedileg meghatározott dolog lehet. 

A dologi jogok csoportosítása több szempontból is elvégezhető, fontos a hatalmi jogosultság terjedelme szerinti 

felosztás: 

• a tulajdonjog, mint a legteljesebb jogi hatalmat biztosító dologi jog; 

• a korlátolt dologi jogok, amelyek lényegüket tekintve a tulajdonjog részjogosítványainak önállósult alakzatai 

és a tulajdonjoghoz viszonyítva kevesebb jogi hatalmat nyújtanak: 
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1) az állagjogok vagy más szóval a használati jogok: 

• földhasználati jog; 

• személyes szolgalmak: haszonélvezeti jog és használat joga; 

• telki szolgalmak; 

• közérdekű használati jogok; 

2) értékjogok vagy más kifejezéssel a zálogjogok: 

• kézi zálogjog, 

• jelzálogjog, 

• vagyont terhelő zálogjog, 

• jogot, követelést terhelő zálogjog, 

• önálló zálogjog. 

 

 

4. 2.4 A DOLOG JOGI FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA 

4.1. 2.4.1 A dolog fogalma 

A dologi jog alapvető kategóriája a dolog, fogalmának meghatározása, kiterjedése eleve kijelöli a dologi jog 

hatókörét, érvényesülését. Az 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) tételesen és 

önállóan nem tartalmazza a dolog jogi fogalmát, a törvény a dolgot, mint a tulajdonjog tárgyát említi. 

Minden birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet, ebből az következik, hogy dolognak azt a testi 

tárgyat kell tekinteni, amely birtokba vehető, azaz tényleges uralom alá vonható. A törvény kiterjeszti a dolgok 

körét azzal, hogy dolognak kell tekinteni a pénzt (mint általános cserértéket), az értékpapírokat (mint valamely 

jogosultságot megtestesítő okiratot) és a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (villamos energia, 

napfény, szél, víz, atomenergia). 

A dolog birtokba vételi lehetőségét kizárhatja fizikai tulajdonsága (pl.: felhőzet), valamint a jogszabály tilalma 

(az ember, az emberi test). 

4.2. 2.4.2 A dolgok osztályozása 

A dolgok természeti tulajdonságuk szerint megkülönböztethetők ingó-ingatlan, elhasználható-elhasználhatatlan, 

helyettesíthető-helyettesíthetetlen, egyszerű-összetett, élő-élettelen dolgok. 

Ingatlan a föld, és minden, ami vele tartósan egyesítve, szilárd összeköttetésben van (építmény, épület, műtárgy, 

ültetvény, fák, növényzet, lábon álló termés). 

Ingó minden egyéb dolog, amely nem ingatlan. 

Egyszerű dolog mindaz, ami természetes fejlődés eredménye és az a mesterségesen előállított dolog, amelynek 

alkotóelemei önálló létüket teljesen elvesztették (asztal). 

Összetett dolog esetében az alkotóelemek az összetétel után is felismerhetők, esetleg eredeti állapotba 

visszaállíthatók (lámpa és ernyője), az alkotóelemekre külön tulajdonjogok is fennállhatnak. 

Az alkotórész olyan mellékdolog, amely a fődologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a 

dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetve az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően 

csökkenne (hegedű és a vonó, gépkocsi és a kereke). A fődolog tulajdonjoga az alkotórészre kiterjed. 
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A tartozék az a mellékdolog, ami nem alkotórész, de a fődolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben 

tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti (hegedű és a tok). A tulajdonjog kétség esetén kiterjed a 

tartozékra is. 

A gyümölcs jogi értelemben olyan gazdasági előnyt jelent, amely időnként visszatérően keletkezik, a 

természetes gyümölcs a természetes fejlődés eredménye, a polgári gyümölcs olyan közvetett gazdasági előny, 

amely a dolgon létesített jogviszonyokból fakad. 

A dolgok forgalomképessége szempontjából megkülönböztetnek forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és 

forgalomképtelen dolgokat. 

A haszon a gyümölcsnek nem tekinthető olyan vagyoni és nem vagyoni előny, amelynek gazdasági értéke van, a 

dolog hasznai a tulajdonost illetik meg. 

A dologösszesség több különálló dolog összefoglalása és a forgalomban egységként szerepel, állhat egyfajtájú 

dolgokból (ménes, könyvtár) vagy különféle dolgokból is (szőlő présházzal). Jelentősége a forgalmi életben van, 

a dolgok külön-külön történő átruházásánál kedvezőbb, egyszerűbb forgalmi egységként való kezelésük. 

A vagyon egy jogalany valamennyi értékben meghatározható javainak, azaz dolgokra vonatkozó és más 

személyekkel szemben fennálló jogainak és kötelezettségeinek összessége. A vagyon összetevői a 

vagyontárgyak, amelyek a dolgok valamint az egyéb jogok (követelések). A vagyont jogok (aktívák) és 

kötelezettségek (passzívák) alkotják, a tiszta vagyon a passzívák levonása után fennmaradó különbözet. A 

vagyonról történő általános lemondás és a teljes vagyon átruházása semmis. A vagyon ugyanakkor az öröklés, 

mint általános jogutódlás tárgyát képezi. 

A vagyonközösségben a vagyoneszmei hányadrészek szerint több személyt illet. 

A forgalomképtelen dolgok másra nem ruházhatók át, elidegenítésük semmis, azaz úgy kell tekinteni, hogy az 

elidegenítés meg sem történt. 

Az állami tulajdon kizárólagos tárgyai (a föld méhének kincsei, a felszín alatti vizek, folyóvizek elhagyott 

medre, folyóvízben keletkezett sziget, országos közutak, vasutak, vízi utak, országos közforgalmú kikötők, 

nemzetközi kereskedelmi repülőtér, légtér, távközlési frekvenciák) forgalomképtelenek. 

A helyi önkormányzatok törzsvagyonának forgalomképtelen elemei a helyi közutak, parkok, vizek, közcélú vízi 

létesítmények, valamint törvény és az önkormányzati rendelet által forgalomképtelenné nyilvánított dolgok. 

A korlátozottan forgalomképes dolgok esetében a jogszabályok nem zárják ki az adott dolgok 

forgalomképességét, csupán valamilyen módon, mértékben korlátozzák. A helyi önkormányzatok 

törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes elemei a középületek, intézmények, közművek valamint 

mindazok a vagyontárgyak, amelyeket önkormányzati rendelet annak minősít. 

A tulajdonosok illetve a szerződő felek maguk is korlátozhatják dolgaik forgalomképességét, jogügylettel, 

elidegenítési és terhelési tilalom alapításával. 

4.2.1. 2.4.3 A föld és az épület sajátos helyzete 

A föld sajátos jellegzetességei (természeti tárgy, az élővilág és az ember élettere, korlátozottan áll rendelkezésre, 

mással nem helyettesíthető, jelentős értéke, értékmegőrző képessége van, természetes megújulása miatt 

elhasználhatatlan, a mezőgazdasági termelés színtere és eszköze) miatt különleges szerepet tölt be a tulajdonjog 

tárgyai között. 

A földön létesített építmények, épületek, építmények szintén nagy jelentőséggel bírnak. Különösen fontos ezért 

a föld és az épület egymáshoz helyzetének szabályozása. 

Az a szabály, miszerint a fődolog tulajdonjoga kiterjed az alkotórészre is, a föld és a rajta emelt épület 

viszonyában alkalmazva azt jelenti, hogy a föld tulajdonjoga kiterjed az épületre is, a föld tulajdonosa egyben az 

épület tulajdonosa. Az „aedificium solo cedit” római jogi jogelvből fakadóan: az épület tulajdonjoga a föld 

tulajdonosát illeti meg. 

A Ptk. a főszabálytól eltérően lehetőséget ad azonban arra, hogy az építkezőt illesse meg az épület tulajdonjoga: 
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• az építkezőnek a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodása alapján (például a gyermek épít a szülők 

telkén), valamint 

• a törvény rendelkezése nyomán: a ráépítő szerzi meg a földnek a tulajdonjogát, ha az épület értéke lényegesen 

meghaladja a föld értékét, azonban a földtulajdonos kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a ráépítő 

csak az épület tulajdonjogát szerezte meg, így ekkor is osztott tulajdon keletkezik. 

A szabály csak az építkező számára enged kivételt, az ingatlan átruházással történő elidegenítése esetére nem. 

Ha már létrejött a föld és az épület tulajdonjogának egysége, ezt a jogi egységet sem a föld, sem az épület 

tulajdonjogának külön-külön történő elidegenítésével nem lehet megbontani. 

Ha a föld és a rajta emelt épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az 

épület fennállásáig földhasználati jog illeti meg. Az osztott tulajdon esetén a tulajdonosokat kölcsönösen 

elővásárlási jog illeti meg, a földtulajdonost az épületre, az épülettulajdonost a földre. 

4.3. 2.4.4 Az ingatlanok osztályozása 

Az ingatlanok tulajdonjog alanyai szerint magántulajdonban és köztulajdonban lehetnek. Magántulajdont 

képeznek az ember, mint természetes személy, valamint a jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanok. 

A közérdeket szolgáló vagyonba tartozó ingatlanok köztulajdont képeznek. Köztulajdon az állam tulajdona és az 

önkormányzatok tulajdona. 

Az Alkotmány értelmében a magántulajdon és a köztulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. 

4.3.1. 2.4.4.1 Az állam tulajdona 

A Magyar Állam tulajdona nemzeti vagyon. Az állam tulajdonában álló vagyon rendeltetésétől függően 

kincstári vagyon, illetve üzleti vagyon lehet. 

A kincstári vagyon minden vagyonelem, amely 

• valamely állami feladat ellátásához szükséges, 

• törvény rendelkezése folytán kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyonként forgalomképtelennek (például 

a föld méhének kincsei, a folyóvizek, csatornák és természetes tavak, az országos közutak, vasutak), 

• korlátozottan forgalomképesnek minősül. 

A kincstári vagyon részét képezi a Nemzeti Földalap: az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező- és 

erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező- és erdőgazdasági tevékenységet szolgáló, 

ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. 

Az állami vagyont a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) maga 

kezeli, vagy bérleti, haszonbérleti, haszonélvezeti, vagyonkezelési, megbízási szerződés alapján központi 

költségvetési szervnek, természetes vagy jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetnek hasznosításra átengedi. 

Az állami vagyon hasznosítására az MNV Zrt. vagyonkezelési szerződést is köthet. A vagyonkezelő a 

vagyonkezelési szerződés alapján jogosult a meghatározott állami tulajdonba tartozó dolog birtoklására, 

használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy értékét megőrizni, gondoskodni 

állagának megóvásáról, működtetéséről és díjat fizetni. 

A vagyonkezelői jog az arra irányuló szerződéssel – kivételesen törvény alapján – jön létre. Az ingatlanra 

vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez szükséges a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzése. 

Az állam üzleti vagyonát a gazdálkodás végett alapított, jövedelemszerzés céljából működő szervezetek 

vagyona képezi, amely tartósan vagy időlegesen tartozik állami tulajdonba. Az időlegesen állami tulajdonba 

tartozó vagyontárgyakat a privatizáció során értékesítették, értékesítik. 
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Az állami vállalatok helyébe a kötelező átalakulás folytán gazdasági társaságok léptek. Az állami tulajdon 

tárgya nem az a vagyon, amelynek az állami vállalatok eredetileg kezelői voltak, a vagyon az átalakulás 

következtében, a létrejött gazdasági társaságok tulajdonába került. Az állami tulajdon gazdasági társaságok 

(korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) üzletrészeinek, illetve részvényeinek tulajdonára fordult át. 

4.3.2. 2.4.4.2 Az önkormányzatok tulajdona 

A köztulajdon körébe tartozik az önkormányzatok vagyona, amely az önkormányzati célok megvalósítását 

szolgáló tulajdonból és vagyoni értékű jogokból tevődik össze. Az önkormányzatok vagyona az állami 

tulajdonból származik, a tulajdont a területi elv és a funkciók szerint szerezték meg. 

Az önkormányzatok vagyonában elkülönítve kell kezelni a törzsvagyont, amely közvetlenül a kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátást, a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

A törzsvagyonból forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok és minden más dolog, 

amelyet törvény vagy az önkormányzat ennek nyilvánít. 

Korlátozottan forgalomképtelenek a közművek, intézmények és középületek, valamint az önkormányzat által 

meghatározott ingók és ingatlanok. 

Az önkormányzat törzsvagyonba nem tartozó vagyona az önkormányzat vállalkozói vagyonát képezi. A helyi 

önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

Az önkormányzat meghatározott vagyontárgy elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, más 

célú hasznosítását önkormányzati rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti. Az ilyen népszavazás tulajdonjogi 

szempontból azt jelenti, hogy az önkormányzati tulajdonjog közvetlen gyakorlása. 

4.3.3. 2.4.4.3. A koncesszió 

A kizárólagos köztulajdon hatékonyabb működését segíti elő a koncesszió jogintézménye. A koncesszió sajátos 

engedély, engedmény, amelynek alapján az állam vagy az önkormányzati törvényben tételesen meghatározott 

tevékenységek (közút, vasút, kikötők, repterek, közműrendszerek, távközlési frekvenciák, bányászat stb.) 

gyakorlásának jogát ellenérték fejében szerződéssel időlegesen úgy engedi át, hogy a jogosultnak piaci 

monopóliumot biztosít. 

4.3.4. 2.4.4.4. A termőföld tulajdon 

A termőföld a település külterületén lévő olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, erdő, fásított terület, vagy halastó. 

A termőföldre vonatkozó ismereteket „A földjog és földügyi intézményhálózat” című tananyag 3. számú 

modulja dolgozza fel. 

5. 2.5 A TULAJDONJOG 

A tulajdonnal kapcsolatos viszonyok összessége a tulajdoni rend, amely meghatározza, hogy egy adott 

társadalomban az összes rendelkezésre álló javak mely része tulajdon tárgya és a tulajdonosi uralom kik között, 

milyen arányban oszlik meg. 

A tulajdon és tulajdonjog kifejezéseket egymással azonos értelemben használják, a tulajdon, mint társadalmi 

intézmény nemcsak a jog által szabályozottan létezhetett. A tulajdonjog a dolgok feletti kizárólagos jogi 

hatalmat biztosító jog. 

A tulajdonjogviszony abszolút szerkezetű: a jogosultsági pozícióban mindig meghatározott személy áll, akit 

megillet a jogosultságok gyakorlásának joga és vele szemben mindenki kötelezett: tartozik a tulajdonjogot 

elismerni, annak gyakorlását tűrni, tartózkodnia kell a tulajdonjog körébe való jogellenes beavatkozástól, 

zavarástól és a tulajdonosi jogok gyakorlásának akadályozásától. 

A tulajdonjog ebben az értelemben alanyi jog, a törvényből fakad, a törvény által védelemben részesül, a 

társadalmi rendeltetésének megfelelően szabadon gyakorolható és senki által önkényesen nem korlátozható. A 
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tulajdonjog nem csak a polgári jog kiemelkedő jelentőségű jogintézménye, hanem a jogrendszer egésze 

tekintetében. 

5.1. 2.5.1 A tulajdonjog alanya 

A tulajdonos, azaz a tulajdonjog alanya bármely személy lehet, a jogképesség magában foglalja a tulajdonosi 

képességet is. Tulajdonos lehet a természetes személy, azaz minden ember, élveszülése esetén a méhmagzat, a 

jogi személyek és az állam. Közös tulajdon keletkezik, ha a dolog tulajdonosa egyidejűleg több személy. A 

köztulajdon az állam és az önkormányzatok tulajdona, és közérdeket szolgál. 

5.1.1. 2.5.1.1 A szervezeti tulajdonos 

Jogi személyek az állam által ilyennek elismert állami, gazdasági, társadalmi szervek és szervezetek, 

egyesületek, valamint egyéb szervezetek, ha feladatuk ellátásához vagyoni jogok és kötelezettségek 

szükségesek. 

A tulajdonosok rendelkezési joga lehetővé teszi, hogy tulajdonjogukat egyesítsék és egyesített tulajdonjoguk 

gyakorlására új jogalanyt, jogi személyt hozzanak létre. Tulajdonjog alanya egyes esetekben jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet (betéti társaság). 

5.1.2. 2.5.1.2 A Magyar Állam 

A Magyar Állam a polgári jogviszonyokban rendkívül ritkán vesz részt, a tulajdonosi jogait meghatározott 

szervezetek gyakorolják az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény előírásai szerint. 

Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – ha 

törvény eltérően nem rendelkezik – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. A miniszter e 

feladatát a MNV Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank valamint a miniszter által kijelölt központi költségvetési 

szervek, ezek intézménye, valamint a 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság, mint tulajdonosi 

joggyakorló útján látja el. 

A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és 

kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter (a vidékfejlesztési miniszter) a Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet (NFA) útján gyakorolja. Az NFA képviseli az államot a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári 

jogviszonyokban. 

5.1.3. 2.5.1.3 A helyi önkormányzat 

A helyi önkormányzatok tulajdonát az állami tulajdonból alakította ki az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. 

törvény. A köztulajdon alanyai a helyi önkormányzatok is, és megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon 

kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. A képviselőtestület rendelkezik a tulajdonost 

megillető jogok gyakorlásáról 

5.2. 2.5.2 A tulajdonjog tárgya 

A tulajdonjog közvetlen tárgya az emberi magatartás, amely tevésben, nem tevésben, tartózkodásban, tűrésben 

nyilvánulhat meg. A emberi magatartások mindig a dologhoz, a tulajdonjog közvetett tárgyához kapcsolódik, 

ezzel magyarázható, hogy ha a tulajdonjog tárgyát említik, a dolgot értik alatta. 

A dolog fogalmát és kapcsolódó fogalmakat a 2.3 pont alatt tárgyaltuk. 

5.3. 2.5.3 A tulajdonjog tartalma 

A tulajdonjog tartalmát jogosultságok és kötelezettségek alkotják. A tulajdonjog jogosultsági oldala elvileg a 

dolog feletti korlátlan hatalmat jelenti: a birtoklás jogát, a használat és hasznok szedésének jogát és a 

rendelkezés jogát. 

A tulajdonjog kötelezettségi oldalához tartozik a terhek és a kárveszély viselésének, valamint a 

szükséghelyzetben okozott kár tűrésének kötelezettsége. 
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5.3.1. 2.5.3.1 A birtoklás joga 

A tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem. A birtoklás joga a tulajdonost arra jogosítja fel, hogy 

a dolgot hatalmában tartsa, a birtoklás a dolog feletti tényleges hatalmat jelenti. A tulajdonosnak joga van a 

birtokvédelemhez akkor is, ha a dolog időlegesen más személy birtokába kerül. A tulajdonos a dolog birtokba 

bocsátását igényelheti attól, aki a dolgot jogosulatlanul birtokába tartja. 

5.3.2. 2.5.3.2. A használat és hasznok szedésének joga 

A tulajdonos jogosult a dolgot használni, és a dologból folyó hasznokat szedni. A használat joga alapján a 

tulajdonos a dolgot felhasználhatja maga és családja szükségleteinek kielégítése érdekében és árutermelés 

céljára, valamint egyéb célokra. A jogi személy a dolgot céljának megvalósítása érdekében, tevékenységi 

körében használja fel. Egyes esetekben a törvény használati kötelezettséget ír elő, így az ingatlanok 

használatával felhagyni nem lehet. 

A haszon a polgári jogban mindaz az előny, amely a dologból származik. A hasznok a dologból 

rendeltetésszerűen származó természetes vagy polgári gyümölcsök: termék, termény, szaporulat, illetve 

használati díj, tőke, jövedelem (kamat). A hasznok szedésének joga a tulajdonoson kívül más személyt is 

megillethet jogszabálynál fogva (haszonélvező) vagy megállapodás (haszonbérlő) alapján. 

5.3.3. 2.5.3.3 A rendelkezés joga 

A tulajdonjog tartalmát kitevő részjogosítványok közül kiemelkedően fontos a rendelkezés joga. E jog által 

válik valósággá a tulajdonos által birtokba vett (elsajátított hatalmába kerített) dolog felett a tulajdonjogának 

fennállása alatt a tulajdonosi hatalom folyamatos gyakorlása. 

A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát és hasznai szedésének jogát másnak 

átengedje, a dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje, továbbá, hogy tulajdonjogát másra 

átruházza, vagy azzal felhagyjon. Az ingatlan tulajdonjogával azonban felhagyni nem lehet. 

A tulajdonos a dolog birtokát általában a használat és hasznok szedésének jogával együtt ruházza át. Kizárólag a 

birtok átengedéséről van szó letétbeadás, kézizálog esetén. 

A dolog használati jogát a tulajdonos bérlet, haszonkölcsön esetében engedi át, illetve az ingatlan egy részének 

használatát telki szolgalom esetében (birtoklást). 

A tulajdonos a használatot a hasznok szedésének jogával együtt engedi át a haszonélvezet, a használat joga, és a 

haszonbérlet esetében. 

A földhasználat is a használati részjogosítvány átengedése osztott tulajdon létesítése, fenntartása érdekében. 

A dolog megterhelése, biztosítékul adása zálogjog alapításával történhet. 

A tulajdonjog átruházására ingyenesen (ajándékozás), ellenszolgáltatás fejében (adásvétel, csere), nem pénzbeli 

hozzájárulás (apport) formájában kerülhet sor. 

5.3.4. 2.5.3.4 A terhek és a kárveszély viselése 

5.3.4.1. 2.5.3.4.1 A terhek viselése 

A tulajdonos viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem 

lehet kötelezni. 

A dologgal járó terhek három csoportba sorolhatók: a dolog természetéből adódó terhek többnyire olyan 

költségek, munkában vagy pénzben történő ráfordítások, amelyek a dolog állagának megóvásához, 

karbantartásához, felújításához, üzemeltetéséhez, veszélyek elhárításához, értékének növeléséhez szükségesek. 

A terhek második csoportját a tulajdonjog részjogosítványainak korlátozásai alkotják (szomszédjogi 

korlátozások, szolgalmi jog, zálogjog, mások magatartásának tűrése, magatartástól való tartózkodás). 

A terhek harmadik csoportjába a közterhek sorolhatók (adók, illetékek, vámok, járulékok, kötelező 

felelősségbiztosítási díj, érdekeltségi hozzájárulás). 
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A kárveszély viselésének kötelezettsége annyit jelent, hogy a tulajdonos viseli a dologban bekövetkezett olyan 

kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A tulajdonos kockázata, hogy a károkozót megtalálja. 

A dolog megsemmisülése vagy megrongálódása – ha a károkozó felelősségét megállapítani nem lehet – a 

tulajdonos terhe. 

5.3.4.2. 2.5.3.4.2 A szükséghelyzet 

A tulajdonos köteles tűrni azt is, hogy szükséghelyzetben a dolgot a szükséghelyzet megszüntetése végett a 

szükséges mértékben igénybe vegyék, felhasználják, abban kárt okozzanak. Szükséghelyzet akkor következik 

be, ha másnak életét, testi épségét vagy vagyonát közvetlen veszély – lehet ez természeti erő: vihar, árvíz vagy 

más személytől származó: tűzvész, gyújtogatás - fenyegeti és a veszély más módon nem hárítható el. 

Ha a veszély vagyont fenyeget, a károkozás tűrésének kötelezettsége akkor áll be, ha a fenyegető kár 

előreláthatóan jelentős mértékben meghaladja azt a kárt, amely a tulajdonost érheti. A szükséghelyzetben 

okozott kár nem jogellenes, mégis a tulajdonos a szükséghelyzetbe került személytől kártalanítást kérhet. 

5.4. 2.5.4 A tulajdonjog korlátozása 

A tulajdonjog belső tartalmi elemeinek minősülnek a tulajdonost terhelő kötelezettségek, ezektől meg kell 

különböztetni a tulajdonjog külső korlátozását, ezek határt szabnak a tulajdonjogból eredő részjogosítványok 

gyakorlásának. A kötelezettségek és korlátozások azonban egymással szoros kapcsolódásban vannak, számos 

határeset van. 

A tulajdonjog korlátozásai körében más meghatározott személyek érdekeit szolgálók magánjogi, a közérdeket 

szolgálók közjogi korlátozásokat képeznek. 

5.4.1. 2.5.4.1 A tulajdonjog magánjogi korlátozása 

A tulajdonjog magánjogi korlátozása körébe tartoznak a szomszédjogok, a túlépítés és az elidegenítési és 

terhelési tilalom. 

2.5.4.1.1 A szomszédjogok 

A szomszédjog általános szabálya alapján a tulajdonos a dolog használata során tartózkodni köteles minden 

olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik 

gyakorlását veszélyeztetné. Így például zajkeltő szerkezet indokolatlan működtetése szomszédjogi érdeket sért, 

a vízelvezetés megakadályozása a szomszédos ingatlanról, vagy az indokolatlan vízátvezetés a szomszéd 

ingatlanán szükségtelen zavarásnak minősülhet. 

A szomszédok jogviszonyát további különös szabályok is rendezik: 

- A földtámasz joga: a tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, 

hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskodnék. 

- Az áthajló ágak és a lehullott gyümölcsök joga: a tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket 

megtarthatja, ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi, az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására nem 

jogosult, kivéve, ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat felhívás ellenére sem 

távolítja el. 

- A szomszédos földre való belépés és használat joga: a közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az 

áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból a 

tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni, illetve a tulajdonos a szomszédos 

földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben az a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy 

karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges. 

- A kerítés joga: ha a földeket kerítés (sövény) vagy mezsgye választja el egymástól, ennek használatára a 

szomszédok közösen jogosultak, a fenntartással járó költségek a szomszédokat olyan arányban terhelik, amilyen 

arányban őket a jogszabály a kerítés létesítésére kötelezi, a költségek őket a határolt földhosszúság arányában 

terhelik, ha nincs ilyen rendelkezés. 

- A határvonalon álló fára és gyümölcsére való jog: a föld határvonalán álló fa vagy bokor és annak gyümölcs 

egyenlő arányban a szomszédokat illeti, a fenntartással járó költségeket a szomszédok ugyanilyen arányban 
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viselik, ha a határvonalon álló fa vagy bokor valamelyik föld rendeltetésszerű használatát gátolja, e 

földtulajdonos követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el. 

- A tilosban talált állat visszatartásának joga: a tilosban talált állatot a föld használója mindaddig visszatarthatja, 

amíg az általa okozott kárt tulajdonosa meg nem téríti. 

A szomszédjogra vonatkozó rendelkezésektől a felek megállapodása (akár helyi szokásokra alapozva) és a 

jogszabály (például helyi önkormányzati rendelet) eltérhet. 

5.4.1.1. 2.5.4.1.2 A túlépítés 

A túlépítés esetében a tulajdonos saját földjének határain túl építkezett, az épület egy része a tulajdonos saját 

telkén (telke alatt) van, más része pedig a szomszéd telekre (a telek alá) nyúlik át. A túlépítés nem tévesztendő 

össze a ráépítéssel, amikor az épület teljes egészében idegen telken létesül. 

A jogkövetkezmények szempontjából különbséget kell tenni aszerint, hogy a túlépítő jóhiszemű volt vagy 

rosszhiszemű. A túlépítő akkor jóhiszemű, ha nem tudta, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatta volna, 

hogy földjének határain túl építkezett. A határvonal bizonytalansága esetén az építkezőtől elvárható, hogy még 

az építkezés megkezdése előtt ezt tisztázza, a későbbi vitát megelőzze. 

A jóhiszemű túlépítés esetén a szomszéd – választása szerint – követelheti, hogy a túlépítő a beépített rész 

használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást, a beépített részt vásárolja meg, ha a 

föld megosztható, vagy az egész földet vásárolja meg, akkor, ha a föld fennmaradó része a túlépítés 

következtében használhatatlanná válik, vagy a földdel kapcsolatos valamely jog vagy foglalkozás gyakorlása 

túlépítés következtében lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik. 

A rosszhiszemű túlépítés esetén a következmények lényegesen szigorúbbak és akkor is, ha a szomszéd túlépítés 

ellen olyan időben tiltakozott, amikor túlépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna 

aránytalan károsodást, a szomszéd a jóhiszemű túlépítésnél említetteken kívül – választása szerint – követelheti, 

hogy a túlépítő saját földjét és az épületet a gazdagodás megtérítése ellenében bocsássa tulajdonába, vagy az 

épületet bontsa le. A szomszéd az épület lebontását akkor követelheti, ha ez az okszerű gazdálkodás 

követelményeivel nem ellenkezik. A lebontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt 

terhelik: megilleti azonban a beépített anyag elvitelének a joga. 

5.4.1.2. 2.5.4.1.3 Az elidegenítési és terhelési tilalom 

Az elidegenítési és terhelési tilalom esetében a tulajdonos rendelkezési jogát korlátozhatja, kizárhatja 

jogszabály, bírósági határozat vagy a felek megállapodása. A jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló 

tilalom abszolút hatályú, azaz mindenkire kiterjed, a jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző fél sem 

hivatkozhat arra, hogy a tilalomról nem tudott, és nem is kellett erről tudni. 

Szerződéssel elidegenítési és terhelési tilalmat csak két feltétel együttes fennállása esetében lehet érvényesen 

kikötni: a tilalom létesítésére csak a tulajdonjog átruházásakor (ajándék, eladás) kerülhet sor, és a tilalom az 

átruházónak vagy más személynek a dologra vonatkozó jogát biztosítsa. 

A Ptk. egyes szerződéses érdekek védelmében elidegenítési és terhelési tilalmat állapít meg: 

- ha az adásvételi szerződésben az eladó a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonjogát fenntartja, ez idő alatt a vevő 

a dolgot nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg, 

- az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra – az örökhagyóval szerződő fél javára – elidegenítési és terhelési 

tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

A szerződéssel létesített elidegenítési és terhelési tilalom önmagában csak relatív tartalmú, azaz csak a szerződő 

felek viszonylatában érvényesül. Egyes esetekben azonban abszolút (dologi) hatályú lehet, és a tilalomba ütköző 

rendelkezés semmis akkor, ha 

• a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, 

• a rendelkezésre jogot alapító személy (akinek a dolgot elidegenítették, vagy javára a dolgot megterhelték) 

rosszhiszemű volt, azaz tudott a tilalomról, 
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• a rendelkezés ellenérték nélkül történt (a dolgot elajándékozták). 

Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlant elidegeníteni és 

megterhelni semmilyen módon nem lehet. 

5.4.2. 2.5.4.2 A tulajdon közjogi korlátozása 

A tulajdonjog közjogi korlátozása mögött minden egyes esetben közérdek húzódik meg, amelyet az állam 

szervei útján érvényesít, ha kell közhatalmi kényszerrel is. A korlátozások mindig törvényen vagy más 

jogszabályon alapulnak. 

A tulajdonjog közjogi korlátozásai a tulajdonjog részjogosítványai szerint csoportosíthatók. 

A tulajdonszerzési korlátozások meghatározott dolgok tulajdonba vételét mindenki számára megtiltja, 

korlátozza, vagy csak bizonyos személyek számára tiltja meg, vagy előzetes engedélyhez, feltételhez köti. A 

birtokba nem vehető dolgokon (levegő, szél, napfény, emberi test) senki nem szerezhet tulajdonjogot. 

Az állam kizárólagos tulajdonában, az önkormányzati törzsvagyon más személyek tulajdonába nem kerülhet. 

Különböző szerzési korlátozások és tilalmak érvényesülnek a termőföld esetében. 

A birtoklás korlátozása egyes dolgok esetében jogcímtől függetlenül korlátozható, ilyenek a birtokosra és 

környezetére veszélyes dolgok (lőfegyver, robbanóanyag, egyes vegyszerek, mérgek, drogok). 

A használat, hasznosítás jogának korlátozása vonatkozhat a használó személyére, a dologra (például biztonsági 

öv beszerelése a személygépkocsiba), valamint a használat célja, módjára (a termőföld művelési ága 

megváltoztatásának bejelentése, épület használatba vételének engedélyezése, a használat hatósági ellenőrzése, 

használatra, hasznosításra kötelezés, a hasznosítás egyes módjainak megtiltása). 

A rendelkező jogának korlátozása az elidegenítési és terhelési tilalom előírását jelenti, de előfordulhat 

elidegenítési kötelezettség előírása, állami, önkormányzati elővásárlási jog gyakorlása, honvédelmi célból 

történő igénybevétel. 

A tulajdonjog korlátozásának tekinthető a tulajdonjognak a tulajdonostól való teljes elvonása, a tulajdonos 

akaratától függetlenül is, erre azonban kivételesen kerülhet sor, kisajátítás alkalmazásával. Kisajátítani csak 

ingatlant lehet, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései szerint, részletesebben a modul 

2.6.2.1.3 alpont érinti a jogintézményt. 

6. 2.6 A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE 

6.1. 2.6.1. A tulajdonszerzés fogalma és fajtái 

Tulajdonszerzés alatt azokat az eseteket értjük, amikor valamely dologra nézve tulajdoni jogviszony jön létre, 

tehát az adott birtokba vehető dolog felett tulajdonosi hatalom keletkezik. 

A származékos tulajdonszerzési mód esetében az új jogosult tulajdona az előző tulajdonon alapszik, abból 

származik. A származékos szerzéskor egy már létező tulajdonjog száll át más személyre, az új tulajdonosra. Ez 

esetben lényegében nem történik más, mint a tulajdonjog alanyának személyében következik be változás, a már 

létező tulajdonjog tartalmát, a jogokat és a kötelezettségeket általában nem érinti. Az előző tulajdonos nem 

származtathat át több jogot az új tulajdonosra, mint amivel maga rendelkezett, a régi római jogi elv szerint: 

„nemo plus iuris, ad alium transfere potest, quam ipse habet”. A származékos tulajdonszerzés lényegében 

jogutódlás, amelyben jogelőd a jogutódra átruházza a tulajdonjogot. 

Az eredeti jogszerzési mód esetében a dolgon szerzéskor nem állt fenn tulajdon, vagy ha fennállt is, de a 

tulajdonszerzés nem abból származik, hanem arra tekintet nélkül keletkezik. Eredeti szerzéskor új tulajdonjog 

keletkezik, ez a tulajdonjog független a korábbi tulajdonos személyétől, de a korábbi tulajdonjog tartalmától is. 

A korábban fennállt tulajdon jogviszony nincs befolyással az újonnan létrejött tulajdonjogviszonyra, így nem 

érvényesülnek a korábbi korlátozások sem. 

Az eredeti és származékos szerzésmód között meghatározó különbséget jelent, hogy az átruházás minden 

esetben jogcímet feltételez. Aki tulajdonjogát átruházza, ezt nem pusztán azért teszi, hogy a másik 

tulajdonjoghoz jusson, hanem valamely cél érdekében, kötelezettséget teljesítsen vagy előnyhöz jusson. 
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Az átruházásnak komoly indoka, jogi oka kell, hogy legyen és ez nem más, mint az átruházás alapjául szolgáló 

jogügylet, illetve valamilyen ügyletfajta (ajándékozás, adásvétel). A jogcím, az a jogi cél, a felek által elérni 

kívánt joghatás, amelynek érdekében a tulajdonjog megszerzése végbemegy. 

Az átruházással történő tulajdonszerzés esetén két jogi tényre van szükség: 

• az átruházásra irányuló szerződésre vagy más jogcímre (adásvétel, ajándékozás, csere) valamint 

• ingó esetében a dolog átadására, ingatlan esetében a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartás történő 

bejegyzésére (a dolognak a szerző hatalmába kerülésére ténylegesen, illetve a dolog feletti jogi uralom 

kinyilvánítására). 

A magyar polgári jogban a tulajdon átruházás szigorúan jogcímes jelenség. A tulajdonát ruházáshoz nem 

elégséges egy elismert jogcím, hanem az is szükséges, hogy a jogcím érvényes legyen. 

A tulajdon átruházás nem következik be akkor sem, ha a dolgot átadják, de az adásvételi szerződés, amelynek 

alapján a tulajdonjog átruházás végbemenne, érvénytelen. Ennek fordítottja is igaz, miszerint ha van ugyan 

érvényes szerződés, jogcím, de nem történik meg a dolog átadása, illetve a tulajdonjognak az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése, a tulajdonjog változás nem következik be, a jogszerzőnek, a leendő 

tulajdonosnak csak kötelmi igénye, követelése van a dolog átadására vonatkozóan. 

Vannak olyan jogrendszerek, amelyekben a tulajdon átruházást megvalósító jogi tény, a szerzésmód (például a 

dolog birtokának átengedése) létrehozza a tulajdonosváltozást, tekintet nélkül arra, hogy milyen jogcímen 

alapszik, vagy az érvényes-e. Az a volt tulajdonos, aki tulajdonát érvényes jogcím nélkül veszítette el, csak 

kötelmi követeléssel követelheti vissza a dolgot a szerzőtől. Ez érvényesül a német magánjogban. 

Ezzel ellentétes elv érvényesül a francia jogban, ahol a kötelmi alapügylet, a jogcím jelentősége érvényesül, a 

tulajdon már a kötelmi szerződés érvényes létrejöttével átszáll, nem szükséges a dolog átadása, mint további jogi 

tény. 

A magyar polgári jogban következetesen érvényesülő szabály, hogy tulajdonjogot megszerezni csak azokon a 

módokon lehet, amelyet a törvény kifejezetten elismer és szabályoz, más szerzésmódot a felek nem 

létesíthetnek, a szerzésmódokra vonatkozó szabályozástól eltérni nem lehet, és tételesen meghatározott. 

Az ingó dolgok tulajdonjoga megszerzésének eredeti szerzés módjai: hatósági határozat vagy árverés, 

elbirtoklás, gazdátlan javak elsajátítása, találás, míg a származékos szerzésmódok: az átruházás, a termékek, 

termények és a szaporulat elsajátítása, vadak és halak tulajdonjogának megszerzése, a feldolgozás, az egyesítés, 

az öröklés. A témánk szempontjából a továbbiakban részletesen csak az ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzésével foglalkozunk. 

6.2. 2.6.2. Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 

Az ingatlanok tulajdonjogának eredeti szerzésmódjai: a hatósági határozat vagy árverés, az elbirtoklás és a 

kisajátítás. Az ingatlanok tulajdonjogának származékos szerzésmódjai: az átruházás, a növedék, a beépítés, a 

ráépítés és az öröklés. 

6.2.1. 2.6.2.1. Ingatlanok tulajdonjogának eredeti szerzésmódjai 

6.2.1.1. 2.6.2.1.1. Hatósági határozat és hatósági árverés 

Hatósági határozattal való tulajdonba adásra csak az a hatóság jogosult, amelynek jogszabályban megállapított 

hatásköre erre a tevékenysége is kiterjed. Az árverés a dolog tulajdonjogának hatósági úton, illetve bírósági 

végrehajtási eljárásban történő átruházása a legtöbbet ígérő vevőre. Az egyre gyakrabban előforduló „magán” 

árverések nem esnek e szabályok alá. 

Az ingatlan tulajdonjogát hatósági úton csak akkor lehet érvényesen megszerezni, ha a tulajdonos valóban az 

adós, az a személy, aki ellen a végrehajtási eljárás megindult. Az ingatlan tulajdonjogát nem tulajdonostól sem 

árverésen kívül, sem pedig árverésen nem lehet megszerezni. Ennek indoka az, hogy az ingatlan tulajdonosának 

személyét az árverésen szerezni kívánó fél előzetesen ellenőrizheti az ingatlan-nyilvántartás megtekintésével. 
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Az árverési vevő általában tehermentesen szerzi meg az ingatlant, az árverési vevő nem lesz az árverést 

szenvedő jogutódja, de kivételesen az ingatlant továbbra is terhelheti telki szolgalom, valamint a törvényen 

alapuló, illetve a bejegyzett haszonélvezeti jog. 

Ha az állam bírósági vagy más hatósági határozattal kártalanítás nélkül szerez tulajdont, a tulajdon értékének 

erejéig felel a volt tulajdonosnak a tulajdonszerzéskor jogszabály, bírósági és más hatósági határozat vagy 

visszterhes szerződés alapján jóhiszemű személlyel szemben fennálló kötelezettségéért. Az állam felelőssége 

azonban csak akkor áll fenn, ha a volt tulajdonosnak egyéb lefoglalható vagyontárgyára vezetett végrehajtás 

eredménytelen volt. Az állam tulajdonszerzése nem érinti az ingatlan-nyilvántartásba jóhiszemű harmadik 

személy javára bejegyzett jogokat. 

6.2.1.2. 2.6.2.1.2. Az elbirtoklás 

A polgári jog az időmúláshoz különböző jogkövetkezményeket fűz, így az idő elteltével a jogosultnak a 

tulajdonjoga megszűnik, és az elbirtoklással új tulajdonjog keletkezik. Az elbirtoklás jogi hatása az, hogy nem 

csak jogcímet ad a tulajdonjog megszerzésére, hanem az elbirtoklás ténye tulajdonjogot létesít. 

Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként tizenöt éven keresztül szakadatlanul 

birtokolja. 

Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás 

útján nem szerez tulajdonjogot. 

Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld 

egy részére vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem osztható meg. Ennek magyarázata, hogy elbirtoklással 

ingatlan eszmei hányada nem szerezhető meg, elbirtoklással közös tulajdon nem keletkezhet, az elbirtokló 

tulajdonostárssá nem válhat, viszont a tulajdonostárs elbirtoklással az alábbiak szerint szerezhet tulajdonjogot. 

Elbirtoklás útján a tulajdonostárs megszerezheti a többi tulajdonostárs illetőségének tulajdonjogát, de ilyenkor 

fokozott szigorúsággal kell vizsgálni az elbirtoklás törvényes kellékeinek fennállását, valamint azt, hogy az 

elbirtokló tulajdonostárs magatartása összeegyeztethető-e a tulajdonostársak jogaira, törvényes érdekeire 

vonatkozó törvényi rendelkezésre. 

Az elbirtoklás nyugszik, ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait 

gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha 

egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra. 

Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a 

megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik. 

Az elbirtoklás akkor szakad meg, ha a tulajdonos a birtokos elbirtoklót a dolog kiadására írásban felszólítja, 

vagy bírósághoz fordul, a tulajdonos a dologgal rendelkezik, a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt 

egy éven belül nem szerzi vissza. 

Az elbirtoklás eredeti tulajdonszerzés és az ingatlan-nyilvántartáson kívül következik be, ezért az ingatlannak 

elbirtoklás útján történő megszerzéséhez nincs szükség a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésére. Az új tulajdonos igényt tarthat arra, hogy a bejegyzett tulajdonos adjon a részére ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot, illetőleg tulajdonjogát a bíróságnak az elbirtoklást megállapító 

ítélete alapján jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba. 

Az elbirtokló érdekében áll azonban a bejegyzés, mert ha a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem 

jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban 

bízva ellenérték fejében szerzett jogot. 

6.2.1.3. 2.6.2.1.3. A kisajátítás 

A kisajátítás az ingatlan tulajdonszerzés sajátos és kivételes módja. A kisajátítás azt jelenti, hogy az állam, 

illetve a nevében eljáró államigazgatási szerv döntésével, közérdekből, törvényben meghatározott eljárás 

keretében a magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogát – teljes, feltétlen és azonnal kártalanítás mellett – 

elvonja és az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába adja. 
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Kisajátítani csak ingatlant lehet, kivételesen, közérdekből, törvényben meghatározott esetekben, módon és 

célokra. A kivételesség azt jelenti, hogy a tulajdonjogot közérdekű célra is a rendes szerzésmódok valamelyike 

útján (adásvétel) kell elsősorban megszerezni, és ha ez nem jár eredménnyel, ha a tulajdonos önként nem 

hajlandó, akkor kerülhet sor a kisajátításra. 

A kisajátítási eljárást csak az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint a közérdekű célt megvalósító 

tevékenységet ellátó személy kérelmére lehet elrendelni, törvényben meghatározott közérdekű célokra. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény tételesen meghatározza a közérdekű célokat: honvédelem; 

terület- és településrendezés; kötelező állami, önkormányzati feladathoz kapcsolódó oktatási, egészségügyi, 

szociális valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése; közlekedési infrastruktúra fejlesztése; 

energiatermelés és energia ellátás; bányászat; elektronikus hírközlési szolgáltatás; kulturális örökségvédelem; 

természetvédelem; vízgazdálkodás; erdőgazdálkodás, véderdő telepítés, közérdekű erdőtelepítés; építésügyi 

korlátozások felszámolása; közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése. 

A törvény meghatározza a kisajátítás lehetséges feltételeit a közérdekű célok fennállása esetére. 

A kisajátított ingatlan csak az állam, helyi önkormányzat, illetve kivételesen a kisajátítást kérő harmadik 

személy tulajdonába kerülhet. A tulajdonszerzés fő szabályként tehermentes. A telki szolgalom, a jogszabályon 

alapuló szolgalom, vezetékjog, más használati jogok, valamint a tulajdoni korlátozások megszüntetéséről akkor 

kell rendelkezni, ha a kisajátítás célja más módon nem valósítható meg, vagy ha a jogosult hozzájárult a 

megszüntetéshez. 

A kisajátított ingatlanért a volt tulajdonosnak teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár. A kártalanítás 

csereingatlannal, pénzzel vagy mindkettővel történhet. 

A kisajátítást kérelemre indult közigazgatási eljárás során a kisajátítási hatóság, a megyei kormányhivatal 

határozattal rendeli el, a kártalanítás egyidejű megállapításával. A kisajátítási határozat ellen közigazgatási úton 

fellebbezésnek helye nincs. A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálatára a közigazgatási perekre vonatkozó 

szabályokat kell a kisajátítási törvényben meghatározott eltérésekkel alkalmazni. A bíróság a határozatot 

megváltoztathatja. 

A tulajdonváltozást az ingatlanügyi hatóság a jogerős kisajátítási határozat alapján jegyzi be az ingatlan-

nyilvántartásba. 

6.2.2. 2.6.2.2. az ingatlan tulajdonjogának származékos szerzésmódjai 

6.2.2.1. 2.6.2.2.1. Az átruházás 

Az ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződés vagy más jogcímen felül a tulajdonos 

változásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. 

A szerződéskötés önmagában nem hozza létre a tulajdonjog átszállását, hanem csupán kötelmi jogcímet teremt 

az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre. A tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés hozza 

létre. 

A gyakorlatban előfordul, hogy a vevő a már megkötött szerződést nem nyújtja be az ingatlan-nyilvántartást 

vezető hivatalhoz (földhivatal) és így elmulasztja bejegyeztetni a tulajdonjogot. Az ilyen helyzet lehetővé teszi, 

hogy a bejegyzett tulajdonos rosszhiszeműen még egyszer eladja ingatlanát. A Ptk. rendelkezése szerint a 

többszöri eladás esetén az a vevő követelheti a tulajdonjogának bejegyzését, 

• aki elsőként jóhiszeműen birtokba lépett, 

• a korábbi vevő, ha egyik vevő sem lépett birtokba, 

• kivéve azt az esetet, ha a későbbi vevő tulajdonjogát már bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba. 

Az ingatlan másodszori eladása esetén, ha az első vevő az ingatlant nem vette birtokba és tulajdonjogát sem 

jegyeztette be az ingatlan-nyilvántartásba, a jóhiszeműen birtokba lépett második vevővel szemben – aki 

tulajdonjogát is bejegyeztette – tulajdonjogot nem szerezhet. Az eladó magatartása folytán a második szerződő 

fél szerzése lehetetlenné vált, ezért elállás jogát gyakorolhatja, és kártérítést is követelhet. 
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Az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó szerződésre a kötelmi jog általános szabályai vonatkoznak. 

Kiemelkedő fontosságú szabály, hogy a szerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás során különleges 

alakszerűségeket kell betartani ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas legyen. 

A szerződés érvényességi feltételei tartalmi szempontból: a szerződésből ki kell tűnnie 

- a felek személyének; 

- a tulajdonjog átruházását célzó akaratnyilvánításnak; 

• az ingatlan megkülönböztetésre alkalmas megjelölésének; 

• az ellenszolgáltatás meghatározásának vagy 

• annak, hogy a tulajdonjog átruházása ingyenesen történik. 

Az érvényesen létrejött tulajdon átruházási szerződést tartalmazó magánokirat csak az ingatlan-nyilvántartási 

jogszabályokban meghatározott különleges alakszerűségek megtartása mellett alkalmas a tulajdonjognak 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére (Lásd: 6. modul). 

Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése (például az elidegenítési tilalom jogosultjának 

nyilatkozata) vagy hatósági jóváhagyására (gyámhatósági jóváhagyás, külföldiek esetében a kormányhivatal 

engedélye) van szükség, ennek megtörténtéig a szerződés nem jön létre. 

A szerződések a joghatás szempontjából nem létezők, hatálytalanok, érvényesek, érvénytelenek lehetnek. A nem 

létező szerződések esetében, a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben, vagy a szerződés tartalma nem 

állapítható meg, a felek között nincs megegyezés. A szerződésből semmiféle joghatás nem származik. 

A hatálytalan szerződés érvényesen létrejött, de a szerződés hatálya még nem áll be, illetve már megszűnt, 

például feltétellel kötött szerződések, vagy csak egyes személyekkel szemben hatálytalan, más személyek 

vonatkozásában hatályos. 

Az érvénytelen szerződés valamely törvényben meghatározott oknál fogva nem alkalmas a célzott joghatás 

előidézésére. Azok az okok, amelyek érvénytelenségre vezetnek, az érvénytelenségi okok a szerződési 

akaratban, a szerződési nyilatkozatban vagy a célzott joghatásban rejlenek. 

Az érvénytelenségnek két formája van: a semmisség és a megtámadhatóság. A semmisség esetében az 

érvénytelenségi ok önmagában kiváltja az érvénytelenséget, míg a megtámadható szerződés esetében az 

érvénytelenséget csak az arra jogosulttól eredő, határidőben kezdeményezett támadás válthatja ki. 

A szerződés semmis az akarathibából, cselekvőképtelenségből, színlelésből, fizikai kényszer hatása alatt kötött 

szerződés esetén. A szerződés megkötésére megszabott alakiság megsértésével kötött szerződés semmis 

(ingatlanra szóban kötött szerződés). Semmisek a tilos szerződések, azok a szerződések, amelyek jogszabályba 

ütköznek, vagy amelyeket jogszabály megkerülésével kötöttek, illetve a jó erkölcsbe ütköznek. Semmis az 

uzsorás szerződés, amelyben a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával 

feltűnően aránytalan előnyt köt ki. Semmisek a lehetetlen szolgáltatásra, (fizikai, jogi) irányuló szerződések. 

A megtámadható szerződés feltételesen érvénytelen, érvénytelensége attól függ, hogy az erre jogosított személy 

megtámadja-e törvényes határidőn belül. A szerződés megtámadható tévedés, megtévesztés, fenyegetés, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségének esetében. 

A szerződés részleges érvénytelensége esetében az egész szerződés akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen 

rész nélkül nem kötötték volna meg. 

Az érvénytelen szerződések orvosolhatók akár a felek, akár a bíróság részéről. 

6.2.2.2. 2.6.2.2.2. A növedék 

A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb váltak a föld 

alkotórészévé (növedék). A növedék az alkotórész egy sajátos esete, hogy egy állandóan meglévő fődologhoz, a 

földhöz utólag kapcsolódik, ilyenek az épületek, építmények, fák, cserjék, növényzet, ültetvény. 

6.2.2.3. 2.3.2.2.3. A beépítés 
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Ha valaki idegen anyaggal saját földjére vagy a használatában álló földre épít, beépítéssel megszerzi az anyag 

tulajdonjogát, de az anyag értékét köteles megtéríteni. A szabály indoka az, hogy ingatlanok esetében nem 

kívánatos a közös tulajdon keletkezése, különösen idegen személyek között. Nem kell vizsgálni a beépítő 

jóhiszeműségét, jogosságát és azt sem, hogy az anyag értéke hogyan aránylik a föld értékéhez. 

6.2.2.4. 2.6.2.2.4. A ráépítés 

Ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a földtulajdonos szerzi 

meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. A földtulajdonos azonban a jogtalanul épített 

épület tulajdonjogának megszerzése helyett kérheti a bíróságtól, hogy kötelezze a ráépítőt a földnek, illetőleg – 

ha a föld megosztható – a föld megfelelő részének a megvásárlására. 

A ráépítő szerzi meg a földnek, illetőleg ha a föld megosztható a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha az 

épület értéke a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A ráépítőnek a föld 

értékét meg kell térítenie. A bíróság nem teljesítheti csak a ráépítő kérelmére tulajdonjogának kizárólag az 

épületre történő megállapítását. Ez a lehetőség ez esetben kizárólag a földtulajdonosát illeti. 

A fenti esetben a földtulajdonosa kérheti a bíróságtól, hogy állapítsa meg: a ráépítő csak az épület tulajdonjogát 

szerezte meg, így osztott tulajdon keletkezik, ebben az esetben a ráépítőt a földön használati jog illeti meg. A 

bírói gyakorlat a földtulajdonos kérelmével azonosnak tekinti, ha a felek az épület külön tulajdonában 

állapodnak meg írásban, illetve a ráépítő ilyen tartalmú kérelmének teljesítéséhez a földtulajdonos a perben 

hozzájárult. 

Ha a ráépítő szerzi meg a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének tulajdonjogát, köteles annak forgalmi 

értékét a földtulajdonosnak megtéríteni: ha pedig a ráépítő földhasználati jogot szerzett, a föld használatáért 

köteles ellenértéket fizetni. Ha a ráépítő nem szerzi meg az egész föld tulajdonjogát, a ráépítéssel okozott 

értékcsökkenésért is köteles a földtulajdonosnak kártalanítást fizetni. 

A ráépítéssel közös tulajdon keletkezik, ha valaki a más tulajdonában levő épületet bővíti, ahhoz hozzá épít, 

vagy azt átépíti, vagy ha az idegen földön már épület áll. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan 

értékéből a ráépített részre eső érték aránya alapján kell megállapítani. 

A ráépítés részletezett szabályai csak a jóhiszemű ráépítőre vonatkoznak. 

A ráépítő tulajdonszerzésére vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni, ha a ráépítő rosszhiszemű volt, vagy 

ha a földtulajdonos a ráépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a ráépítőnek az eredeti állapot helyreállítása 

még nem okozott volna aránytalan károsodást. A rosszhiszemű ráépítés esetén a földtulajdonos szerzi meg az 

épület tulajdonjogát, függetlenül attól, hogy milyen értékű építkezés történt. A földtulajdonos nem köteles a 

teljes kártalanításra, de gazdagodását meg kell fizetni a ráépítőnek. 

6.2.2.5. 2.6.2.2.5. Az öröklés 

Az örökös az örökhagyó vagyonát és ebben ingatlanait a halál pillanatában, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

nélkül szerzi meg. Az örökös megörökli az ingatlannal kapcsolatos jogosultságokkal együtt annak terheit is. A 

tulajdonjog bejegyzését a hagyatéki eljárásban hozott közjegyzői végzés alapján teljesíti az ingatlanügyi 

hatóság. 

7. 2.7 A KÖZÖS TULAJDON 

7.1. 2.7.1. A közös tulajdon fogalma 

A közös tulajdon (vagy tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon dolgon 

meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 

A mindennapi életben tapasztalható, hogy egy dolog tulajdonjogában több személy osztozik. Az eszmei 

hányadrész annyit jelent, hogy minden tulajdonostárs joga kiterjed az egész közös dologra és minden 

vonatkozására, de csak meghatározott hányad erejéig, a többiek jogának sérelme nélkül. 

A közös tulajdon esetében nem a dolog van megosztva, hanem a dologra vonatkozó tulajdonjog. A 

tulajdonostársak mindegyike tulajdonjogát az őt megillető részben az egész dologra gyakorolhatja. Ha a 

tulajdoni arányt nem állapították meg vagy kétséges, a tulajdoni hányadokat egyenlőnek kell tekinteni. 
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A közös tulajdon tipikusan létrejön közös vásárlás, öröklés esetén, házassági vagyonközösség keletkezésével, 

társasház alapításával. 

7.2. 2.7.2. A tulajdonostársak jogviszonyai 

7.2.1. 2.7.2.1. A tulajdonostársak belső jogviszonyai 

A tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, e jogot azonban egyik 

tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. 

A tulajdonostársak között elvileg a birtoklás és használat joga nincsen megosztva, az egész dologra 

mindegyikük egyformán jogosult rá. A birtoklás és használat kérdésében a tulajdonostársak megállapodása az 

irányadó. 

A dolog birtoklásának és használatának tényleges (természetbeni) megosztása nem jelenti a tulajdon jogi 

megosztását. A birtoklás és használat megosztható térben (földterület felét az egyik, míg a másik felét a másik 

tulajdonostárs birtokolja, használja) vagy időben (az üdülőt egymást felváltva használják). 

A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg: ilyen arányban terhelik őket a 

dolog fenntartásával járó és a dologgal kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő 

kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is. 

Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult 

elvégezni: az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs viselni köteles. Ilyen kiadások előtt azonban 

a tulajdonostársakat a lehetőség szerint értesíteni kell. 

A birtoklás, a használat, a hasznosítás, valamint a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások 

kérdésében a tulajdonostársak – ha a törvény másként nem rendelkezik – szótöbbséggel határoznak: minden 

tulajdonostársnak tulajdoni hányada arányában van szavazati joga. 

Ha a törvény szótöbbséges határozatot kíván meg, és a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség 

jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség a határozatot a bíróságnál megtámadhatja. A megtámadás 

a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztéséről 

dönthet. 

Ha a törvény szótöbbséggel hozott határozatot kíván meg, és ilyen határozat nincs, a birtoklás, a használat vagy 

a hasznosítás kérdésében bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság határoz. 

7.2.2. 2.7.2.2. A tulajdonostársak külső viszonyai 

Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet. A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi 

tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, elő bérleti, illetőleg elő haszonbérleti jog illeti meg, 

ezek a jogok a tulajdonostársat csak akkor illeti meg, ha a vételi ajánlat kívülálló személytől ered. Ha a 

tulajdonostárs saját hányadát el akarja adni, bérbe, haszonbérbe kívánja adni, elsősorban a többi 

tulajdonostársnak köteles azt megvásárlásra, bérbe- vagy haszonbérbe vételre felajánlani. 

Az elővásárlási jog célja a tulajdonostársak számának csökkentése. A tulajdonostársak törvényen alapuló 

elővásárlási joga megelőzi bármelyik tulajdonostárs által kívülálló személynek szerződésben biztosított 

elővásárlási jogát. 

A tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, az egész 

dolog haszonélvezetbe vagy használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más módon való 

megterheléséhez. 

A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet, a tulajdonjog egészére illetően. A 

tulajdonostársak egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre, de csak a saját tulajdoni hányadra illetően. 

7.3. 2.7.3. A közös tulajdon megszüntetése 

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti: az e jogról való lemondás semmis. A 

tulajdonközösség megszüntetésének módjára elsősorban a felek megállapodása az irányadó, ha azonban a 
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megosztásban nem tudnak megállapodni, egyhangú döntést hozni, a közös tulajdont a bíróság szünteti meg, 

kérelemre. 

A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. 

A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – 

megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot 

megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges. 

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny 

értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, 

és a vételárat kell a tulajdonostársak között a tulajdoni hányadnak megfelelően felosztani. Az értékesítés 

általános módja megegyezés hiányában a végrehajtási értékesítés, az árverés. A tulajdonostársakat az 

elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti. 

A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi 

tulajdonostárs tiltakozik. 

7.4. 2.7.4. A közös tulajdon sajátos alakzatai 

A társadalmi fejlődéssel fokozatosan alakultak ki a közös tulajdon sajátos alakzatai, amelyek a közös tulajdon 

alanyainak személyében, a közös tulajdon tárgyában, gazdasági rendeltetésében rejlenek: pl.: házastársi 

vagyonközösség, a közös háztartásban élők (élettársak) tulajdonközössége, agrárközösségek (erdő-birtokossági 

társulat, hegyközség), társasági tulajdon (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, 

részvénytársaság), az intézményi tulajdon, társasház tulajdon. 

7.5. 2.7.5 A társasház 

A társasháztulajdont a magyar jogba az 1924: XII. törvénycikk vezette be, az eltelt idő alatt jelentősége egyre 

növekedett, a magyar lakástulajdonnal rendelkező személyek mintegy 60%-a társasházi öröklakással 

rendelkezik. A társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szabályozza jelenleg a közös tulajdon e 

különösen fontos sajátos alakzatát. 

7.5.1. 2.7.5.1 A társasháztulajdon jellemzői 

A társasháztulajdon az egyéb közös tulajdoni formáktól az alábbiakban különbözik: 

• társasház csak épületingatlanon, és csak akkor jöhet létre ha legalább kettő önálló lakás, illetőleg nem lakás 

céljára szolgáló egyéb helyiséget foglal magába, 

• a társasházban a tulajdonjog kettősen osztott, a lakások külön tulajdonban vannak, míg a fennmaradó részek a 

közös tulajdonban, 

• a társasház létrejöttéhez alapító okirat (a tulajdonostársak szerződése, egyoldalú jognyilatkozata, bíróság 

ítélete) valamint a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges, 

• a társasház közösség – a tulajdonostársak közössége – a Ptk.-ban szabályozott társaság egyik formája, 

• a társasház közösség az általa viselt közös név alatt, célzott, funkcióhoz kötött jogképességgel rendelkezik. 

7.5.2. 2.7.5.2 A társasház tulajdon fogalma 

Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, 

legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás és egy 

nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül. 

Az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület 

berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg lakás – különösen: a gondnoki, a házfelügyelői lakás – 

a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül. 
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Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját 

szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön 

tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül van. 

Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 

A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség alkotórészét képezi, azzal együtt minősül önálló ingatlantulajdonnak. 

A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a lakásra, a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – 

egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 

7.5.3. 2.7.5.3 A társasház közösség jogalanyisága 

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös 

tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet 

és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A 

perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg. A társasháznak vagy a 

tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 

A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk – vagy a 

szervezeti-működési szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték – szerint felelnek az egyszerű 

(sortartásos) kezesség szabályai szerint. 

7.5.4. 2.7.5.4 A társasház alapítása 

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként 

bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. 

7.5.4.1. 2.7.5.4.1 A társasház alapítása fennálló épületre 

A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, 

alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. 

Az alapító okiratban a külön tulajdonban álló lakásra, illetőleg a külön tulajdonban álló nem lakás céljára 

szolgáló helyiségre a tulajdonostársak javára elővásárlási, elő bérleti jog létesíthető. 

Az elővásárlási és elő bérleti jogot megelőzi a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadására, valamint az elidegenítésére vonatkozó külön jogszabályok eltérő rendelkezése. 

Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az alapító 

okiratot az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni. 

A társasháztulajdon földrészletre való feljegyzésének vagy meglevő épületre való bejegyzésének feltétele, hogy 

az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokat töröljék, vagy az érdekeltek megegyezzenek abban, hogy azok a 

társasházzá történő átalakítás után mely ingatlanokat fogják terhelni. 

7.5.4.2. 2.7.5.4.2 A társasház alapítása felépítendő épületre 

Társasház felépítendő épületre úgy alapítható, hogy az épület engedélyezési záradékkal ellátott tervrajzának 

megfelelően a földrészlet tulajdonosa vagy valamennyi tulajdonostársa az alapítási szándékot alapító okiratba 

foglalja, és az előzetes alapítás tényét az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lapjára feljegyzik. 

A feljegyzett alapítás ténye kihat arra is, aki később az ingatlanra nézve jogot szerez. 

A feljegyzett alapítást követően a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a jogerős és végrehajtható 

használatbavételi engedély alapján kérhető. Ha a használatbavételi engedély eltér az építési engedélytől, a 

bejegyzés feltétele, hogy a változás szerint az alapító okiratot 60 napon belül módosítják, és a szintenkénti 

alaprajzot a módosított alapító okirathoz csatolják. 

7.5.5. 2.7.5.5 A társasház alapítása bírói ítélettel 
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A közös tulajdonnak társasháztulajdonná való átalakítását bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is 

elrendelheti. Az alapító okiratot ilyenkor a bírósági határozat pótolja 

Több épületből álló társasház esetén az egy vagy több épületben levő lakások tulajdonosainak – tulajdoni 

hányad szerinti – többsége kérheti a bíróságtól önálló társasház alapítását, ha az nem sérti a megmaradó 

társasház tulajdonosainak méltányos érdekét. 

A keresetlevélhez mellékelni kell az alapító okirat, illetőleg az alapító okiratok tervezetét és a szükséges 

hatósági engedélyt. 

7.5.6. 2.7.5.6 A társasházi alapító okirat 

A társasház alapító okiratában meg kell határozni: 

• a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, 

• a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető – a külön 

tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó – tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját, 

• a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását, 

• az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt, 

• a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel 

együtt. 

Az alapító okiratot közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos által – ellenjegyzett okiratba kell 

foglalni. 

7.5.7. 2.7.5.7 A társasház alapító okiratának módosítása 

Az alapító okirat módosításához – ha a társasházi törvény kivételt nem tesz - valamennyi tulajdonostárs 

hozzájárulása szükséges; a változást be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Az alapító okirat módosítását 

közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 

Az épület tartószerkezetei, a biztonságot, állékonyságot, a tulajdonostársak közös célját szolgáló ingatlanrész és 

vagyontárgy kivételével az alapító okirat felhatalmazást adhat arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos 

elidegenítés jogát a társasház közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható, vagy 

amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető. 

Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező 

tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről. A határozatban rendelkezni kell a külön 

tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A közgyűlés határozata az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat. 

A közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos – előbb említett – elidegenítés jogát abban az esetben is 

gyakorolhatja, ha az alapító okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább 

négyötödös többsége egyetért. A határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös 

képviselő (intézőbizottság elnöke) részére – a határozat meghozatalától számított 60 napon belül – történő 

írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy élnek-e az e törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal. 

A közgyűlési határozat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat, ha az abban meghatározott 

határidőn belül a kisebbségben maradt tulajdonostársak írásbeli nyilatkozatot nem tesznek, vagy nyilatkozatuk 

szerint a keresetindítás jogával nem kívánnak élni. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó 

közös tulajdoni hányadok megállapításáról. 

A közgyűlési határozatot közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett 

magánokiratba kell foglalni. 

A közgyűlés határozata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös tulajdonban álló olyan 

épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető, 

megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti. A kereseti kérelemhez 



 Általános dologi jogi alapvetés  

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mellékelni kell az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó, az építésügyi hatóság által engedélyezett építési 

tervet. 

7.5.8. 2.7.5.8 A társasház szervezete 

A társasházi közösség szervezetét, szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, valamint a közös költség 

viselésének szabályait a társasház szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A szabályzatot az alapító 

okiratot aláíró tulajdonostársakból álló alakuló közgyűlés állapítja meg. 

A polgári törvénykönyvnek a közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ez esetben szervezetet 

létrehozni nem kell, akadálya azonban nincs, hogy a tulajdonostársak közül a közös ügyek intézésére 

kijelöljenek személyeket. A társasházban a legfőbb döntéshozó szerv a tulajdonostársakból álló közgyűlés. 

A közösség ügyintézését közös képviselő vagy intézőbizottság látja el, a tulajdonostársaknak a szabályzatban 

rögzített elhatározása szerint. Az intézőbizottság elnökének jogi helyzete a közös képviselőéhez hasonló. 

A társasház közösség számvizsgáló bizottságot is létrehozhat, húszmillió forintot meghaladó éves pénzforgalom 

vagy ötven lakás felett létrehozása kötelező. Az utóbbi esetekben gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell 

igénybe venni. 

7.5.9. 2.7.5.9 A társasházi jelzálogjog 

A közgyűlés döntéshozatala vagy a szabályzat felhatalmazása alapján a közös képviselő, vagy az intézőbizottság 

elnöke a közös költség befizetésével legalább három hónapnak megfelelő hátralékba került tulajdonostárs külön 

tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el, a tartozás megfizetésének biztosítékául. 

A jelzálogjog elrendeléséről szóló határozatot, illetve rendelkezést közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül 

jogtanácsos – által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A határozatot a hátralékos tulajdonostárs részére – a 

jogorvoslati lehetőség feltüntetésével – kézbesíteni kell. 

A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő hátralékonként megismételhető. 

7.5.10. 2.7.5.10 A társasháztulajdon megszűntetése, megszűnése 

A társasháztulajdont a tulajdonostársak egyhangú döntésével megszüntethetik, a bíróság a tulajdonostársak 

megegyezését ilyen esetben nem pótolhatja. 

A közgyűlés – valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával - a társasházi törvény hatályba lépésekor (2004. 

január 1.) már bejegyzett társasháztulajdont lakásszövetkezeti tulajdonná alakíthatja át, ezzel a társasháztulajdon 

megszűnik. 

A lakásszövetkezetek tulajdonjogi sajátossága, hogy a lakások a lakásszövetkezeti tagok külön tulajdonában, 

míg a közös használatú épületrészek a lakásszövetkezet, mint jogi személy tulajdonában vannak. 

Lakásszövetkezet úgy is alapítható, hogy a lakások is a szövetkezet tulajdonában vannak, ez esetben a tagokat a 

meghatározott lakás állandó használati joga illeti meg. A lakásszövetkezetekről a 2004. évi CXV. törvény 

rendelkezik. 

A társasház tulajdon megszűnik az épület kisajátításával, lebontásával, megsemmisülésével. 

A társasháztulajdon megszüntetését és megszűnését be kell jelenteni az ingatlanügyi hatósághoz, a 

társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásból való törlése végett. 

8. 2.8. A TULAJDONJOG VÉDELME 

8.1. 2.8.1. A tulajdon alkotmányos védelme 

A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul, ezt a védelmet kezdetektől fogva elsődlegesen és 

közvetlenül maga a tulajdonos nyújtja. Az állam és a jog mindig elismerte a tulajdonos jogát, hogy önerejével 

védje meg tulajdonát. A tulajdon védelme nem csak önérdek, de társadalom általános érdeke is, ez garantálja a 

társadalom, gazdaság rendjét, ezért az állam közhatalmi eszközökkel is védelmet nyújt, polgári (magán) jogi 
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úton, valamint a büntetőjog eszközeivel, amikor bűncselekménnyé nyilvánít meghatározott vagyon elleni 

támadásokat (lopás, rablás, csalás). 

A polgárok sérthetetlen magántulajdona lehet a hatalom legfőbb korlátja, másrészt a tulajdon, mint társadalmi 

intézmény az egyéni szabadság mellett a társadalmi szabadság, a demokratikus berendezkedés záloga, a 

tulajdontól megfosztott ember nem szabad ember, még közösségi gondoskodás mellett is kiszolgáltatottá válik. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete az egyetemes érvényű emberi jogok sorában deklarálta a tulajdonhoz való 

jogot. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kinyilvánítja, hogy biztosítja a tulajdonhoz való jogot, az öröklés jogát. Az 

Alkotmány kinyilvánítja a magántulajdon és köztulajdon egyenjogúságát és egyenlő védelmét. Az állam 

tulajdona nemzeti vagyon. Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát. 

Az Alkotmány kijelöli a tulajdon rendeltetésének és védelmének határait és egyben keretet határoz meg a 

tulajdonjog korlátozásának, így ennek során kinyilvánítja, hogy kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, 

törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett történhet. 

8.2. 2.8.2. A tulajdonjog polgári jogi védelmének eszközei 

8.2.1. 2.8.2.1. A tulajdoni igény 

A tulajdonjog védelme a tulajdonjog teljességének és sérthetetlenségének védelmét jelenti. Az alapvető 

védelmet a Polgári Törvénykönyv nyújtja, de szinte valamennyi jogág védi a tulajdont. A tulajdonjog, mint 

abszolút jog addig, amíg valaki meg nem sérti, nem irányul senki ellen, magában rejti egyik legfontosabb 

elemét, a tulajdoni igényt. 

A tulajdoni igény biztosítja a tulajdonjog gyakorlásának kizárólagosságát. Annak a tulajdonosnak, akinek 

tulajdonjogát megsértették, igénye támad a sérelem megszüntetésére. A tulajdoni igény irányulhat a tulajdonjog 

megsértőjével szemben tevőleges magatartásra (adja ki a dolgot a tulajdonosnak) vagy valamitől való 

tartózkodásra, (a háborítás abbahagyására és ismétléstől való tartózkodásra). 

A tulajdoni igény mindaddig fennáll, amíg a tulajdonjog és az azt ért támadás. A tulajdonjogi igények nem 

évülnek el, ennek indoka a tulajdonnak a társadalomban és gazdaságban betöltött kiemelkedő szerepe. 

A tulajdonjog védelmének általános polgári jogi eszközei: az önhatalom, a tulajdoni per, a tulajdon 

háborítatlanságát védő per, az ingatlan-nyilvántartási igény, az igényper. 

8.2.2. 2.8.2.2. A jogos önhatalom 

A tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat vagy elháríthat minden olyan 

jogellenes beavatkozást vagy behatást, amely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, vagy 

lehetetlenné teszi. A polgári jogban az önhatalom általában tilos, de kivételesen elismeri gyakorlását a tulajdon 

védelme érdekében. 

A tulajdonos két esetben élet önhatalommal: a tulajdon ellen irányuló támadás (tilos önhatalom) elhárítása 

érdekében, illetve az elveszett birtok visszaszerzése érdekében. Az első esetben a tulajdonos a támadást a 

szükséges mértékben háríthatja el, nem alkalmazhat azonban nagyobb mértékű erőszakot, amely nagyobb 

hátrányt idézne elő, mint a védett érték (nem vezethet áramot a kerítésbe, mert a tolvaj halálát okozhatja). A 

második esetben akkor léphet fel, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevétele miatti időveszteség a 

visszaszerzést meghiúsítaná. 

8.2.3. 2.8.2.3. A tulajdoni per 

A tulajdonosnak joga a dolog birtoklása, ezért ha a tulajdonos nincs a dolog birtokában, követelheti a dolog 

kiadását attól, akinél van. A tulajdonos tulajdoni pert indíthat ellene, ha nem adja ki önként. 

A tulajdonost nem illeti meg a dolog kiadására vonatkozó jog, ha a személy a dolgot jogosan tartja birtokában (a 

bérleti szerződés tartama alatt nem igényelheti a dolgot a bérlőtől). 
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A tulajdoni perben a tulajdonosnak kell bizonyítania azt, hogy valójában ő a dolog tulajdonosa, az ingatlanok 

esetében ez rendszerint az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésre hivatkozással történik. Az alperes 

bizonyíthatja tulajdonjogát, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés esetén pedig hivatkozhat arra, hogy a felperes 

tulajdonjogának bejegyzésére megtámadási joga van. A perben a birokost terheli annak bizonyítása, hogy a 

birtoklásra érvényes jogcíme van. 

A tulajdoni perben nem csupán arra van igénye a tulajdonosnak, hogy állapítsák meg tulajdonjogát, a birtokos 

hagyjon fel a birtoklással, hanem arra is, hogy helyezzék vissza a tulajdonost a dolog birtokába. 

8.2.4. 2.8.2.4. A tulajdonjog háborítatlanságát védő per 

Ha a tulajdonost nem fosztották meg a dolog birtokától, de a birtoklásban megzavarták, akadályozták, 

korlátozták valamely jogának gyakorlásában, vagy valaki a dolgon őt nem illető használatot gyakorol, a 

tulajdonos a háborítás megszüntetését követelheti. A tulajdonost terheli a tulajdonjog fennállásának bizonyítása. 

A tulajdonos követelheti, hogy a háborító hagyja abba a magatartást, a bíróság tiltsa el jövőre nézve a háborítás 

ismétlésétől. 

8.2.5. 2.8.2.5. Az ingatlan-nyilvántartási igény 

Az ingatlan-nyilvántartási igény azt jelenti, ha valaki tulajdont szerzett, kérheti ennek ingatlan-nyilvántartásban 

történő feltüntetését, valamint, ha a bejegyzés sérelmet okozott, követelheti a sérelem megszüntetését. 

A bejegyzési igény: ha a tulajdonos szerződéssel vagy ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett tulajdonjogot, 

követelheti ennek az ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetését. A törlési igény: a bejegyzés törlését kérheti, ha 

a bejegyzés sérti nyilvántartott jogát. Kiigazítási igény: a bejegyzés kiigazítását kérheti, aki a bejegyzés folytán 

sérelmet szenvedett. 

8.2.6. 2.8.2.6. Az igényper 

Az, aki a végrehajtás során elfoglalt ingó vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más joga alapján tart igényt, kérheti 

a foglalás feloldását és a dolog kiadását. 

8.2.7. 2.8.2.7. Az állami tulajdon védelme 

Az állami tulajdon védelmében a felsorolt tulajdonvédelmi eszközök vehetők igénybe. 

Ha valaki az állami tulajdon védelme érdekében önfeláldozóan jár el, ezt a magatartást a jog külön honorálja. 

Kártalanításra tarthat igényt, aki az állami tulajdon védelmére vagy széles körben fenyegető veszély elhárítására 

irányuló tevékenysége során károsodik, kivéve, ha munkaköri kötelessége volt. 

9. 2.9 A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK 

9.1. 2.9.1. A korlátolt dologi jogokról 

A dolog feletti jogi hatalom terjedelme szerint a tulajdonjog, mint teljes jogi hatalom mellett az összes többi 

dologi jog a tulajdonjoghoz képest tartalmilag korlátozottak. A korlátolt (korlátozott) dologi jogok a tulajdonjog 

önállósult részjogosítványai és a tulajdonjogból, annak tartalmát alkotó egyes részjogosultságok önálló 

jogviszonyokká fejlődése útján keletkeztek és a dologra vonatkozó tulajdonjog alapján állnak fenn. 

A magyar polgári jog rendszerében a használati jogok (állagjogok): földhasználati jog, a haszonélvezeti jog és a 

használat joga, a telki szolgalmi jogok, a közérdekű használati jogok; az értékjogok: a zálogjogok. 

9.2. 2.9.2. A földhasználati jog 

A földhasználati jog minden olyan alanyi jogot jelent, amely egy jogosultnak valamely föld meghatározott célú 

és mértékű használatára nyújt lehetőséget, a tulajdonos engedélyével, a tulajdonossal megkötött 

megállapodáshoz, illetőleg a bíróság határozatához kapcsolódóan. 
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A ráépítés esetében, ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg, az épület tulajdonosát az épület 

fennállásáig a földre használati jog illeti meg. A földhasználat az épület tulajdonosát megillető jog, a földrészlet 

használatára. 

A földhasználat megállapodással vagy bírói ítélettel keletkezhet, mindkét esetben az építkező csak az épület 

tulajdonjogát szerzi meg, a földrészletét nem. 

A földtulajdonossal a földhasználatra vonatkozó megállapodást az építkezés megkezdése és befejezése után is 

meg lehet kötni. Abban az esetben, ha a szerződés csak arról rendelkezik, hogy az építkező az épület tulajdonát 

szerzi meg, és kifejezetten nem szól a földhasználati jogról, a szerződés tartalma kiterjed - törvénynél fogva – a 

földhasználati jog megszerzésére is. 

A földhasználati jog lehet ingyenes vagy visszterhes a felek megállapodása szerint. 

A földhasználati jog az épület mindenkori tulajdonosát illeti meg, önálló forgalom tárgya nem lehet, viszont az 

épület új tulajdonosát öröklés és átruházás esetén változatlan feltételekkel illeti meg. A földhasználati jog az 

épület fennállásáig marad fenn. 

A földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg. 

A földhasználati jog tartalma keretében a földhasználó jogosult a földet, vagy annak egy részét birtokolni, 

használni, hasznait szedni, a földhasználati jogot az épület elidegenítésével együtt átruházni és köteles a földdel 

kapcsolatos terheket viselni. A földhasználat célja az épület fenntartása, a rendeltetésnek megfelelő használat az 

épület céljához kapcsolódik. A földhasználat nem személyhez kötött jogosultság, így nincs akadálya annak, 

hogy az épülettel való rendelkezéssel együtt a föld használatát, birtokát másnak átengedje. 

9.3. 2.9.3. A haszonélvezeti jog 

A haszonélvezeti jog személyhez kötött használati jog, olyan jogviszony, amelynél fogva valaki a más 

tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, gyümölcsöztetheti, de 

a jogviszony megszűntekor a dolgot az állagának sérelme nélkül vissza kell adnia. 

A haszonélvezet szerződés alapján, jogszabálynál fogva (özvegyi jog) vagy bírósági, hatósági rendelkezés 

alapján keletkezik. 

A haszonélvezet szerződés alapján, ingatlanra vonatkozóan azzal keletkezik, hogy az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzik. 

Ha a haszonélvezet ingatlanon jogszabálynál, bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva keletkezik, a 

haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni; ha ez elmarad, a haszonélvezet a dolognak 

csak a rosszhiszemű vagy olyan megszerzőjével szemben érvényesíthető, aki az ingatlanért ellenszolgáltatást 

nem adott. 

A haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. A haszonélvező 

jogosult a birtoklásra, használatra, hasznok szedésére. A haszonélvező köteles a dolgot fenntartani, a 

közterheket viselni, tűrni a tulajdonos kármegelőzési és elhárítási intézkedéseit, a haszonélvezet gyakorlásának 

ellenőrzését. 

A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében akkor 

lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára nem tart igényt. 

A haszonélvezeti jog korlátozott időre, legfeljebb a haszonélvező élete végéig állhat fenn. A haszonélvező 

köteles a dolgot visszaadni a haszonélvezet megszűntével. A haszonélvező felelős a dologban bekövetkezett 

károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A 

rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a haszonélvező nem köteles megtéríteni. 

A tulajdonos a dolgot a haszonélvezet fennállása alatt csak annyiban birtokolhatja, szedheti hasznait, 

amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. A 

haszonélvezeti jog a tulajdonos személyében bekövetkezett változásra tekintet nélkül fennmarad. 

9.4. 2.9.4. A használat joga 
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A használat joga olyan személyes szolgalom, amelynek jogosultja a más tulajdonában lévő dolgot korlátozott 

mértékben birtokolhatja, használhatja, és hasznait szedheti. 

A használat jogánál fogva a jogosult személy a dolgot a saját, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg 

nem haladó mértékben használhatja, és hasznait szedheti. A használat jogának gyakorlása másnak nem 

engedhető át. A használat jogának leggyakoribb esete a lakáshasználat, amely a jogosultat arra jogosítja, hogy 

egy épületet, lakrészt lakás céljára használjon. Egyebekben a használat jogára a haszonélvezet szabályait kell 

alkalmazni. 

A használat tárgya egész ingatlan vagy annak természetben meghatározott része lehet, tulajdoni hányadra 

használat jogát alapítani nem lehet, mivel a használat joga a személyes, családi szükségletre korlátozott, mértéke 

a dolog hányadának megjelölésével nem határozható meg. 

9.5. 2.9.5. A telki szolgalmak 

A telkei szolgalom ingatlan tekintetében létesíthető abszolút szerkezetű jog, amely alapján valamely ingatlan 

mindenkori birtokosa a más tulajdonában lévő és a szolgalommal terhelt ingatlant meghatározott terjedelemben 

használhatja, vagy birtokosát más módon valaminek az eltűrésére késztetheti. 

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben 

használhatja vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó 

valamely magatartástól tartózkodjék. 

Azt a telket, amelynek mindenkori birtokosát a szolgalmi jog megilleti, uralkodó teleknek, a másik telket, 

amelyre a szolgalom kiterjed, szolgáló teleknek nevezik. Az uralkodó telek javára fennálló szolgalom több 

telket is terhelhet, a szolgalom több ingatlan javára is szolgálhat. 

Telki szolgalmat átjárás, vízellátás és vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület 

megtámasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra lehet alapítani. Telki szolgalom csak 

ingatlanokra vonatkozóan létesíthető és legalább két (szomszédos) ingatlant feltételez. 

Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy a jogosult földjeiken 

átjárjon (törvényes szolgalom). A szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa megfelelő ellenszolgáltatásra tarthat 

igényt. 

A telki szolgalom létesíthető szerződéssel, de jogszabályon, bírósági vagy hatósági rendelkezésen is alapulhat. 

A telki szolgalom létesítésére az ingatlan haszonélvezetének alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A szerződéssel létesített szolgalmi jog csak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel jön létre. 

A telki szolgalom létesítésére vonatkozó szerződést csak az érintett ingatlanok tulajdonosai köthetik meg, a telki 

szolgalom korlátlan időtartamra szól, ezért a szerződésnek nem tartalma az időtartam. A szerződés lehet 

ingyenes vagy visszterhes olyan értelemben, hogy ellenértéket kikötni csak a szolgalom alapításáért lehet, a 

gyakorlásáért nem. 

Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az ingatlan birtokosa, ha a másik ingatlan használata ellen annak 

birtokosa tíz éven át nem tiltakozott. Szívességből vagy visszavonásig engedett jog gyakorlása nem vezet 

elbirtoklásra. 

A telki szolgalom önállóan forgalom tárgya nem lehet, azaz a jog dologi hatályú átruházása, valamint a telki 

szolgalmi jog kötelmi jogcímen való átengedése kizárt. 

A telki szolgalom gyakorlása során a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosának érdekeit kímélve kell eljárni, a 

jogosult a szolgalommal terhelt ingatlant saját ingatlana használatával kapcsolatos szükségleteinek indokolt 

mértékéig használhatja. 

Ha a telki szolgalom gyakorlása valamely berendezés vagy felszerelés használatával jár, a fenntartás költségei a 

szolgalom jogosultját és kötelezettjét ellenkező megállapodás hiányában – olyan arányban terhelik, amilyen 

arányban a berendezést vagy felszerelést használják. 

A bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti, vagy gyakorlásának felfüggesztéséről dönt, ha az a jogosult 

ingatlanának rendeltetésszerű használatához nem szükséges. 
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A szolgalom megszűnik, ha a jogosult azt tíz éven át nem gyakorolta, bár ez módjában állt vagy eltűrte, hogy 

gyakorlásában akadályozzák. 

9.6. 2.9.6. A közérdekű használati jogok 

A technikai haladás lehetővé és szükségessé tette, hogy a tulajdonosok mellett, az ingatlanok hasznát más 

személyek, szervezetek élvezzék. A közérdekű tevékenységet folytató szervezetek jeleket (földmérési jel) 

állíthatnak fel, építményeket létesíthetnek (transzformátor-ház), vezetéket helyezhetnek el a föld felszínén vagy 

alatta (víz-, olaj-, gázvezeték, csatorna, elektromos kábel) vagy az ingatlanok feletti légtérben (villamos-, 

telefonvezeték), illetve az ingatlan alatt gazdasági tevékenységet fejthetnek ki (bányászat). 

A fenti berendezések, felszerelések létesítése és használata során az ingatlant fel kell használni, de nem olyan 

mértékben, hogy indokolt lenne kisajátítani. A tulajdonos ilyenkor tűrni köteles a jogainak csorbítását a 

közösség érdekében. 

A közérdekű használati jogoknak nevezett jogosultságok az idegen ingatlanok tulajdonát, használatát 

közérdekből korlátozzák azzal, hogy a jogok gyakorlására jogosult szervek, jogalanyok az idegen ingatlant, 

annak egy részét közérdekből használják a jogszabályokban meghatározott célokra. 

A közérdekű használati jog jogosultja a közérdekű szolgáltatást végző szervezet és egyszeri kártalanítást fizet a 

használatért. A közérdekű használati jog a tulajdonossal kötött megállapodás vagy erre feljogosított 

közigazgatási szerv határozatával keletkezik. A fenti közérdekű célok érdekében szolgalom is alapítható 

(távvezeték céljára). 

A használati viszony tartalma: a használati jog jogosultja a meghatározott célból és keretek között: birtokolhatja 

az ingatlant vagy egy részét, rajta átalakításokat végezhet, használhatja az ingatlant (berendezést létesíthet, 

bekerítheti a földrészletet), rendszabályokat írhat elő a föld művelésére, a termeszthető növényekre, a végezhető 

tevékenységre vonatkozóan. 

A használati jog alapításának szabályait a polgári jog határozza meg. E szerint ingatlanra közérdekből a külön 

jogszabályban feljogosított szervek javára szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog 

alapításáért kártalanítás jár. Közérdekű használati jog alapítására tehát, csak meghatározott tevékenységekkel 

kapcsolatosan kerülhet sor. 

Az egyes jogok alapításának szabályait külön jogszabályok, jellemzően törvények tartalmazzák. Ez a jog tehát 

csak zárt körbe tartozó jogosultak javára keletkezhet. Egyes közérdekű használati jogok államigazgatási szerv 

határozata alapján jönnek létre. Az eljárásra hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervet az egyes 

jogszabályok nevezik meg. 

A kötelezett az ingatlan mindenkori tulajdonosa, a tulajdonosváltozás esetén a közérdekű használati jogok az új 

tulajdonost az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is köti. 

A használat célját, terjedelmét és mértékét, valamint gyakorlásának módját, a jogot alapító szerződésben, vagy 

államigazgatási határozatban kell körülírni. 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető fontosabb közérdekű használati jogokat a tananyag 4. moduljának 

4.3.3.8 alfejezete taglalja. 

9.7. 2.9.7 A zálogjog 

Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló 

zálogtárgyból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést 

kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Bírósági úton nem érvényesíthető követelés zálogjoggal biztosítása 

semmis. 

Zálogjog jövőbeli vagy feltételes követelés biztosítására is alapítható. 

A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy 

szolgál. Kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra 

fordított szükséges költségekre is. 
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A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra. A zálogjogot – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – csak a követeléssel együtt lehet átruházni. 

9.7.1. 2.9.7.1 A zálogjog tárgya 

Zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés. 

A zálogjog – a felek megállapodásától függően – a zálogtárgy hasznaira is kiterjedhet. Ha azonban a zálogtárgy 

nincs a jogosult birtokában, a zálogjog nem terjed ki az elvált termésre, kivéve, ha a zálogtárgyat már a termés 

elválása előtt végrehajtás alá vonták. 

Ha a zálogjog ugyanannak a követelésnek biztosítására több zálogtárgyat terhel, kétség esetén minden 

zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál. 

Ha a zálogtárgyak több személy tulajdonában vannak, és jogviszonyukból más nem következik, egymás közti 

viszonyukban a zálogtárgyak értékének arányában kötelesek helytállni. Akinek terhére ezt az arányt meghaladó 

kielégítés történik, a többi tulajdonostól a többlet arányos megtérítését követelheti. 

9.7.2. 2.9.7.2 A zálogjog keletkezése 

Zálogjog keletkezhet szerződés, jogszabály, bírósági határozat és – ha jogszabály így rendelkezik – hatósági 

döntés alapján. 

A zálogszerződést írásban kell megkötni. Egyes zálogtárgyak meghatározott módon történő elzálogosításához 

jogszabály további alakszerűségi követelményeket fűzhet. 

9.7.3. 2.9.7.3 A zálogjog érvényesítése 

A zálogtárgyból való kielégítés – ha jogszabály kivételt nem tesz - bírósági határozat alapján végrehajtás útján 

történik. 

Semmis a kielégítési jog megnyílta előtt létrejött az a megállapodás, amely szerint a jogosult a kötelezettség 

teljesítésének elmulasztása esetén megszerzi a zálogtárgy tulajdonjogát. 

A kielégítési jogot – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a zálogtárgyra az elzálogosítás után szerzett jogok 

nem érintik. Ha ugyanazt a zálogtárgyat több zálogjog terheli, törvény eltérő rendelkezésének hiányában a 

kielégítés joga a jogosultakat zálogjoguk keletkezésének sorrendjében (rangsor) illeti meg. 

Ha a zálogjog több dolgot terhel, a jogosult határozhatja meg a kielégítési jog érvényesítésének sorrendjét. Az 

értékesítés azonban csak annyi zálogtárgyra terjedhet ki, amennyi a kielégítéshez szükséges. 

A felek – a legalacsonyabb eladási ár, illetve ennek számítási módja és a zálogjogosult kielégítési jogának 

megnyílásától számított határidő meghatározásával – írásban a kielégítési jog megnyílta előtt is 

megállapodhatnak a zálogtárgy közös értékesítésében. Ha a megállapodásban meghatározott határidő alatt, 

illetve feltételek mellett a zálogtárgyat nem sikerült értékesíteni, a közös értékesítésre irányuló megállapodás 

hatályát veszti. 

Ha a zálogtárgynak hivatalosan jegyzett piaci ára van, vagy ha a jogosult záloghitel nyújtásával üzletszerűen 

foglalkozik – a zálogjoggal biztosított követelései tekintetében ideértve minden hitelintézetet -, a felek abban is 

megállapodhatnak, hogy a jogosult a zálogtárgyat bírósági végrehajtás mellőzésével maga is értékesítheti. 

Ha a jogosult által történő értékesítésnek nincs helye, vagy azt a felek alkalmazni nem kívánják, úgy a felek 

megállapodhatnak abban, hogy a jogosult a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés 

szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat. 

A zálogtárgy értékesítésére vagy az erre irányuló megbízás kiadására feljogosított e joga alapján – a zálogtárgy 

tulajdonosa helyett és nevében eljárva – jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására. Ha a zálogtárgy 

nincs a birtokában, az értékesítés céljából annak kiadását kérheti. 

A zálogtárgy értékesítése előtt a kötelezettet értesíteni kell az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről. 
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A zálogtárgy értékesítésének bevétele a jogosultat illeti meg, de köteles a kötelezettel elszámolni, és a 

követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt kiadni. 

Semmis a zálogjog megszűnése előtt kötött az a megállapodás, amely a jogosultat az elszámolási kötelezettség 

alól mentesíti. 

9.7.4. 2.9.7.4 A zálogjog megszűnése 

A zálogjog megszűnik, ha a követelés megszűnik, vagy a zálogjog átruházása nélkül átszáll, kivéve, ha a 

törvény rendelkezése értelmében a zálogjog a megtérítési követelés biztosítására fennmarad. 

Megszűnik a zálogjog abban az esetben is, ha a zálogjogosult a zálogtárgy tulajdonjogát; vagy a zálogtárgy 

tulajdonosa a zálogjoggal biztosított követelést megszerzi, a zálogjog azonban – ha a követelést megszerző 

tulajdonos nem személyes kötelezett – a rangsorban hátrább álló zálogjogosultak irányában fennmarad. 

Ha a zálogtárgy tulajdonosa, valamint a követelés kötelezettje (személyes kötelezett) különböző személy és a 

jogosult a zálogtárgyból kielégítést kapott a zálogjog megszűnik, a követelés pedig egyéb biztosítékaival együtt 

a kielégítés erejéig a tulajdonosra száll át. 

Ha a jogosultat egyébként nem a személyes kötelezett elégíti ki, a zálogjog a követelés, illetőleg a kielégítés 

alapján keletkező megtérítési igény erejéig a kielégítő személyre száll át. Ez a személy követelheti a zálogtárgy 

átadását, illetőleg a zálogjognak javára való bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat kiadását. 

A zálogjog megszűnik, ha törvény a végrehajtási vagy más eljárás körében így rendelkezik. 

A zálogjog megszűnik akkor is, ha a zálogtárgy elpusztul. 

Ha a zálogtárgy elpusztulásáért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős, továbbá, ha a zálogtárgyat 

biztosítékadási kötelezettség alapján kötötték le, és a kárért a jogosult nem felelős, a tulajdonostól, illetőleg a 

biztosíték adására kötelezettől megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további fedezetet 

lehet követelni. 

A zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítási összeg, kártérítés vagy 

más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. Jelzálogjog esetében mind a 

tulajdonos, mind a jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelheti. 

Ha a zálogtárgyat károsodás elhárítása érdekében értékesítik, a vételár a zálogtárgy helyébe lép. Az 

értékesítéshez – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – a tulajdonos beleegyezése szükséges. 

9.7.5. 2.9.7.4 Jelzálogjog 

Jelzálogjog esetén a zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában marad, aki jogosult a dolog rendeltetésszerű 

használatára, hasznosítására, köteles azonban annak épségét megőrizni. Ha a kötelezett vagy harmadik személy 

a zálogtárgy épségét veszélyezteti, a jogosult kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély 

elhárításához szükséges intézkedések elrendelését. 

Ha a zálogtárgy állagának romlása a követelés kielégítését veszélyezteti, a jogosult kérheti a zálogtárgy 

helyreállítását vagy a veszélyeztetés mértékének megfelelő biztosíték adását. Ha a kötelezett a jogosult 

felhívásának megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jogosult kielégítési jogát gyakorolhatja. 

Nem lehet jelzálogjogot alapítani a dolog egy részén, közös tulajdonban álló dolognak a kötelezett tulajdonában 

lévő egész tulajdoni illetősége azonban zálogba adható. 

Ingatlan esetében jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész 

ingatlanra, illetőleg annak a kötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségére létesíthető. 

Természetes személy – ide nem értve az egyéni vállalkozót – devizában nyilvántartott, vagy nyújtott (deviza 

alapú) kölcsönszerződéséből keletkező hitelezői követelés biztosítására, természetes személy tulajdonában álló 

ingatlanon, vagy ingatlannak természetes személy tulajdonában lévő tulajdoni illetőségére jelzálogjog nem 

alapítható, a felek ettől eltérő rendelkezése semmis. 

Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani. Ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításához az 

erre irányuló szerződésen felül a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 
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Más dolgot, például ingó dolgot terhelő jelzálogjog alapításához – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 

zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál 

külön törvény rendelkezései szerint vezetett nyilvántartásba (zálogjogi nyilvántartás) való bejegyzése szükséges. 

Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan-nyilvántartásban azt is feljegyeztetheti, hogy az ingatlant egy éven belül a 

feljegyzésben meghatározott összegnél nem nagyobb összeg erejéig jelzálogjoggal kívánja megterhelni. Ha a 

jelzálogjog bejegyzését a feljegyzésben meghatározott határidő alatt kérik, a bejegyzett jelzálogjog a feljegyzés 

rangsorban elfoglalt helyéhez (ranghely) igazodó ranghelyet kap. 

Ha a felek olyan követeléseket biztosítanak jelzálogjoggal, amelyek a zálogszerződésben meghatározott 

jogviszonyból vagy jogcímen keletkeznek, illetve keletkezhetnek, a bejegyzésnek a jogviszonyt vagy jogcímet 

és azt a legmagasabb összeget is tartalmaznia kell, amelyen belül a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést 

kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog). 

A kötelezett – ha a zálogszerződésben meghatározott jogviszony megszűnt, és abból eredő, vagy a 

zálogszerződésben meghatározott jogcímen keletkezett követelésből származó tartozása nem áll fenn – 

követelheti, hogy a jogosult a keretbiztosítéki jelzálogjogáról mondjon le. 

A jelzálogjog megszűnik akkor is, ha a követelés elévül. 

Az ingatlan tulajdonosa a megszűnő jelzálogjog ranghelyén és a megszűnés terjedelmében a bejegyzett zálogjog 

törlésével egyidejűleg, annál nem terhesebb új jelzálogjogot alapíthat, vagy a törölt bejegyzés ranghelyét egy év 

tartamára fenntarthatja. A tulajdonos erről a jogáról harmadik személlyel vagy a lemondással érintett ranghelyet 

követő ranghelyen bejegyzett zálogjogosulttal szemben mondhat le. Ilyen esetben a tulajdonos a ranghellyel 

kapcsolatos jogait csak annak hozzájárulásával gyakorolhatja, akivel szemben arról lemondott. 

9.7.6. 2.9.7.5 Kézizálogjog 

A kézizálogjog létrejöttéhez az erre irányuló zálogszerződésen felül a zálogtárgy átadása is szükséges. Az átadás 

harmadik személy (zálogtartó) kezéhez is történhet. Kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen akkor is lehet 

zálogjogot szerezni, ha az, aki a zálogtárgyat adta, nem volt tulajdonos. 

Kézizálogjog sem a dolog egy részén, sem annak tulajdoni illetőségén nem szerezhető. Nem lehet kézizálogjog 

tárgya olyan dolog sem, amelyre vonatkozóan ezt jogszabály kizárja. 

A kézizálogjog jogosultja a zálogtárgyat köteles épségben megőrizni, és a zálogjog megszűnésekor azt a 

zálogkötelezettnek visszaadni. 

A jogosult a zálogtárgyat külön rendelkezés hiányában nem használhatja, és nem hasznosíthatja, de természetes 

hasznait jogosult és köteles beszedni. A hasznok elsősorban a szükséges költségek fedezésére szolgálnak. A 

jogosult a hasznokról elszámolni köteles. 

Ha a zálogtárgy állagának romlásától vagy értékének lényeges csökkenésétől lehet tartani, a kötelezett vagy a 

tulajdonos más megfelelő biztosíték felajánlása mellett a zálogtárgy visszaadását kérheti. 

A kézizálogjog megszűnik, ha a kézizálogjog jogosultja a zálogtárgyat a tulajdonosnak visszaadja. Megszűnik 

akkor is, ha a jogosult a birtokából akaratán kívül kikerült zálogtárgyat egy éven belül nem szerzi vissza, és 

evégből bírósághoz sem fordul. 

9.7.7. 2.9.7.6 Vagyont terhelő zálogjog 

A jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyonának egészén vagy annak önálló 

gazdasági egységként működtethető részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések (vagyontárgy) 

meghatározása nélkül – a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásával és a zálogjognak a zálogjogi 

nyilvántartásba való bejegyzésével – vagyont terhelő zálogjog alapítható. 

Ez a zálogjog a zálogszerződés megkötése után a kötelezett vagyonába kerülő vagyontárgyra is kiterjed, attól az 

időponttól kezdve, hogy azon a kötelezett rendelkezési jogot szerez, megszűnik azonban, ha a vagyontárgy a 

kötelezett vagyonából kikerül. 

A vagyont terhelő zálogjog jogosultja a zálogjog kielégítési jogának megnyílásával a zálogkötelezett 

vagyonából a vagyon egységének fenntartása mellett kereshet kielégítést, de a vagyont terhelő zálogjogot a 
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zálogkötelezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal az abban meghatározott vagyontárgyakat terhelő zálogjoggá is 

átalakíthatja. 

Az átalakító jognyilatkozat az általa létesítendő zálogjogok létrejöttéhez a zálogszerződésen felül szükséges 

további feltételeket nem pótolja. 

Vagyont terhelő zálogjoga, illetve az átalakító jognyilatkozattal létesített zálogjoga alapján a jogosult a vagyont 

terhelő zálogjog bejegyzésének időpontja szerinti ranghelyen gyakorolhatja kielégítési jogát. E rendelkezésre 

azonban nem hivatkozhat azzal szemben, aki a vagyonba tartozó valamely vagyontárgyon 

- annak a vagyonba kerülését megelőzően zálogjogot, 

- a zálogjogi nyilvántartáson kívüli más nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogot, 

- kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen kézizálogjogot, illetve jogot vagy követelést terhelő zálogjogot 

szerzett. 

Az elzálogosított vagyon – kielégítést veszélyeztető mértékű – csökkenése esetén a zálogjogosult az átalakító 

jognyilatkozatot a kielégítési jogának megnyílta előtt is megteheti. 

Az elzálogosított vagyon – kielégítést veszélyeztető mértékű – csökkenéséről a kötelezett a jogosultat értesíteni 

köteles. A felek szerződésükben a vagyon csökkenésének kielégítést veszélyeztető mértékét is 

meghatározhatják. Megállapodhatnak továbbá abban is, hogy a zálogjogosult a kötelezett gazdálkodását 

ellenőrizheti. 

A vagyont terhelő zálogjogra egyebekben a jelzálogjog szabályait kell alkalmazni. 

9.7.8. 2.9.7.7 Zálogjog jogon és követelésen 

Jogon vagy követelésen az erre irányuló szerződéssel alapítható zálogjog. E zálogjog a zálogkötelezett javára 

jövőben keletkező jogokra és követelésekre is kiterjedhet. A zálogjog tárgyát képező jogok vagy követelések 

körülírással is meghatározhatók. Ha a jog vagy követelés fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a 

zálogjog az e nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. Zálogjog osztható követelés meghatározott részén is 

keletkezhet. 

A zálogjog érvényesítéséhez a jog vagy követelés kötelezettjét a zálogjog megalapításáról értesíteni kell. A 

zálogjogosult a zálogkötelezettől követelheti a zálogjog érvényesítéséhez szükséges okiratok átadását. 

A jogot vagy követelést terhelő zálogjog kötelezettje – a zálogjogra kiterjedő hatállyal – csak a jogosult 

hozzájárulásával tehet olyan jognyilatkozatot, amely a jogosult kielégítési alapját megszünteti, vagy hátrányosan 

változtatja meg 

Ha az elzálogosított követelés a zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílta előtt válik esedékessé, az 

elzálogosított követelést annak kötelezettje-a zálogszerződés eltérő rendelkezése hiányában – csak a 

zálogjogosult és a követelés jogosultja kezéhez együttesen teljesítheti, a pénzkövetelést azonban mindkét 

jogosult javára bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni, ha bármelyikük ezt kívánja. 

Ha az elzálogosított követelés valamely dolog szolgáltatására irányul és a felek megállapodása szerint a 

zálogjogosultat megilleti a szolgáltatandó dolog birtoklásának joga, a követelés kötelezettje csak a 

zálogjogosultnak teljesíthet. 

Ha az elzálogosított követelés a zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílta után válik esedékessé, és azt a 

zálogjog érvényesítése során nem értékesítették, e követelést annak kötelezettje – a zálogszerződés eltérő 

rendelkezése hiányában – csak a zálogjogosultnak teljesítheti. 

9.7.9. 2.9.7.8 Önálló zálogjog 

Zálogjog úgy is alapítható, hogy az a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terhelje. Ilyen esetben a 

zálogjogosult – a zálogszerződésben meghatározott összeg, valamint annak járulékai erejéig – kizárólag a 

zálogjoggal terhelt zálogtárgyból kereshet kielégítést. 
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Az önálló zálogjog pusztán dologi adósság, az önálló zálogjog nem kapcsolódik személyes követeléshez, mert 

az nincs, nem volt, illetve megszüntették. 

A zálogjogosult kielégítéséhez – ha a felek másként nem állapodnak meg – az önálló zálogjognak a 

zálogkötelezett vagy a zálogjogosult általi felmondása szükséges, a felmondás ideje – eltérő megállapodás 

hiányában – hat hónap. 

Az önálló zálogjog átruházható, mert nem biztosít személyes követelést. A zálogjogosult számára ez kedvező, 

mivel az önálló zálogjog így gazdasági értéket képviselő vagyoni értékű jog, mintegy váltóként szerepel. Az 

adós számára is kedvező az önálló zálogjog, mivel csak a lekötött vagyontárggyal felel, és más vagyontárgyait 

elvonás nem fenyegeti. Az önálló zálogjoggal terhelt vagyontárgy elidegeníthető, ennek során a vételárból 

leszámíthatják az önálló zálogjog értékét és járulékait. 

A zálogkötelezett az önálló zálogjog alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogait és kifogásait csak az önálló 

zálogjog közvetlen megszerzője vagy ennek olyan jogutódja ellen érvényesítheti, aki az önálló zálogjogot 

ingyenesen szerezte, vagy a szerzéskor az annak alapjául szolgáló jogviszonyt ismerte. 

Az önálló zálogjog – ranghelyének megtartása mellett – követelést biztosító zálogjoggá, ez utóbbi pedig önálló 

zálogjoggá a felek erre irányuló megállapodásával – ha a zálogjogot a nyilvántartás tartalmazza, úgy a 

megállapodáson felül a nyilvántartásba történő bejegyzésével – átváltoztatható. Az átváltoztatáshoz nincs 

szükség a rangsorban azonos vagy hátrább álló zálogjogosultak hozzájárulására. 

10. 2.10. A BIRTOK ÉS BIRTOKVÉDELEM 

10.1. 2.10.1. A birtok fogalma 

A birtok a dolog feletti tényleges hatalmat jelenti. A kívülálló szemszögéből olyan kapcsolat a személy és dolog 

között, amelynél fogva a személy a dolgot kizárólagos jelleggel uralma alatt tartja. A birtok a dolog feletti 

hatalom tényét fejezi ki. 

A birtokos az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek a dolog más módon hatalmába került. Birtokos az is, 

akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került, valamint az, akinek a földjén használati jog áll fenn. A 

jog szerint mindenki birtokos, aki a dolog felett akár közvetlenül, akár közvetetten hatalmat gyakorol, 

függetlenül annak jogcímétől. 

A jogos birtokos a tulajdonos, a haszonbérlő, a bérlő, a letéteményes, a haszonkölcsön címén használó. A 

tulajdonos saját birtokos, mivel a dolgot sajátjaként birtokolja, de saját birtokos az is, akinek semmilyen jogcíme 

nincs a tényleges hatalomra (tolvaj, az elhagyott ingatlan birtokba vevője). Idegen birtokos az, aki mással kötött 

megállapodás alapján gyakorolja a hatalmat a dolog felett (bérlő, haszonbérlő stb.). 

Jóhiszemű birtokos az, aki alaposan felteheti, hogy birtoklásához érvényes jogcíme van (azt hiszi ő a tulajdonos, 

bérlő stb.). Rosszhiszemű birtokos az, aki tudja, vagy tudnia kellene a körülményekből, hogy birtoklásához 

nincs jogcíme. 

A birtok megszerzéséhez a dolog feletti tényleges hatalom közvetlen megszerzése szükséges, (átveszi a dolgot, 

beköltözik az ingatlanba). A birtok megszerezhető képviselő útján, jelképes átadással (ház, lakás, gépkocsi 

kulcsának átadásával), illetve jogügyleti átadással (bankszámla feletti rendelkezési jog átengedésével). 

A birtok megszűnése a tényleges vagy a jogi hatalom megszűnésével következik be, illetve a dolog 

megsemmisülésével (az önálló tulajdonú épületet elsodorja az árvíz). 

2.10.2 A birtokvédelem 

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. A 

birtoklást zavaró vagy ellehetetlenítő magatartás tilos önhatalomnak minősül és általánosságban 

birtokháborításnak nevezik. 

A hatósági birtokvédelemnek alapvetően kétféle útja alakult ki: a birtoklás tényén alapuló sommás 

birtokvédelem, valamint a birtokhoz való jogcímek összemérésén alapuló rendes birtokvédelem. A birtoklás 

tényén alapuló birtokvédelem elvonatkoztat a birtoklás jogától, csupán azt kell igazolni, hogy birtokos volt és 
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tőle a birtokot elvonták. A rendes birtokvédelem során azt kell igazolnia a kérelmezőnek, hogy a birtokláshoz 

joga, illetve erősebb joga van, mint aki őt megzavarta. 

A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos 

önhatalommal szerezte meg. Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és 

követelheti a dolognak közös birtokba bocsátását. A közös birtokosok – egymás közötti viszonyuk alapján – 

egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre. 

A Polgári Törvénykönyv a birtokvédelem eszközeiként a jogos önhatalmat, az igazgatási és bírósági 

birtokvédelmet szabályozza. 

10.1.1. 2.10.2.1. A jogos önhatalom 

A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is 

elháríthatja. A jogrend tiltja általában az önbíráskodást, de a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak megengedi, 

hogy önhatalomhoz folyamodjék. 

A támadás az a magatartás, amely közvetlen fenyegeti a dolog feletti hatalmat, a birtokos akár erőszakkal is 

megakadályozhatja, hogy az ingatlanára belépjenek, használják, azon átjárjanak. Az önhatalom nemcsak a 

közvetlen és jogtalan támadás visszaverésére irányulhat, hanem a már elveszett birtok önsegéllyel való 

visszaszerzésére is. 

Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalmúlag csak akkor lehet fellépni, ha más birtokvédelmi 

eszközök igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná. 

10.1.2. 2.10.2.2. A birtokvédelem igazgatási úton 

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a települési önkormányzat jegyzőjétől egy éven 

belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. 

A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve, ha 

nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának 

megzavarását tűrni volt kötele. A jegyző határozatot hozhat a hasznok, károk és költségek kérdésében is. 

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a birtoklás kérdésében hozott 

határozatot három napon belül végre kell hajtani. 

A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül az ellenérdekű fél kérheti a bíróságtól a 

határozat felülvizsgálatát. 

10.1.3. 2.10.2.3. A birtokvédelem bírói úton: a birtokper 

A birtokperben a bíróság a birtoklás jogcíme szerint dönt. A birtokvita három esetben kerülhet a bíróság elé: 

• a jegyző határozatának bíróság általi felülvizsgálat kezdeményezésével; 

• a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését a birtokháborítás után egy 

éven túl közvetlenül a bíróságtól kérheti; 

• a birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás. 

A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt, a kérelmező akkor járhat sikerrel, ha a 

birtokláshoz erősebb jogcíme van, mint aki őt megzavarta. A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát 

vélelmezni kell. 

A birtokperek leggyakrabban szomszédjogi vitákban (indokolatlan zavarások: zaj, fény, bűz, kilátás), a 

tulajdonostársak belső jogviszonyában, bérlő és tulajdonos közti vitákban fordulnak elő. 

11. 2.10 Összefoglaló 
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Jelen modul a polgárjogi szabályok közül a tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket foglalja össze. Célja, hogy a 

tulajdonjogról, tulajdonjog megszerzéséről, tulajdonjog védelméről, korlátolt dologi jogokról alapvetően fontos 

ismeretek elsajátítása. A modulban megfogalmazásra és rendszerezésre kerülnek polgárjogi fogalmak, különös 

tekintettel a dologi jog területén. 

Önellenőrző kérdések: 

1./ Mit nevezzünk polgárjogi értelemben dolognak? 

2./ Hogyan osztályozhatjuk a dolgokat? 

3./ Mi a különbség az alkatrész és a tartozék között a dologi jogban? 

4./ Jellemezze az önkormányzati tulajdont a forgalomképesség szempontjából? 

5./ Ismertesse a tulajdonjog tartalmát! 

6./ Milyen korlátai vannak a tulajdonjognak? 

7./ Mit jelent a tulajdon szerzés és milyen módjai vannak? 

8./ Jellemezze a tulajdonostársak jogviszonyát közös tulajdon esetén! 

9./ Mit értünk a társasházi tulajdon fogalmán? 

10./ A tulajdonjog védelmének milyen eszközei vannak? 

11./ Hogyan alapítható vagyont terhelő zálogjog? 

12./ Kit nevezhetünk jóhiszemű birtokosnak? 
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