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JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 

2. hét 

A tulajdonjog tartalma és a tulajdon 
megszerzése 

Szalai Ákos 

Az óra szerkezete 

I. Dologi jog – a jog tulajdonfogalma 

II. Részjogosítványok – a tulajdon mint részjogosítványok halmaza; 

– Mit tehet a tulajdonos? 

III. Numerus clausus 

– A tulajdonos mely joga dologi jog, tulajdonként védett jog? 

IV. Nyilvántartások szerepe 

V. Kisajátítás 

I. Dologi jog 

• Ami a jogban dologi jog = közgazdaságtanban kb. (tulajdon)jog 

• Dologi jog = abszolút jog vs. szerződéses jog = relatív jog 

– Abszolút jog: mindenkit kötelez. 

– Relatív jog: csak azt kötelezi, aki (pl. szerződésben) felvállalta. 

• Jogi (történeti) kiindulópont: dolog (tárgy) és személy közötti kapcsolat 

• Ma: Nem dolog és ember közötti, hanem emberek közötti viszony 

– jogok, jogosultságok gyűjteménye  
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• Tulajdon tárgyai („vagyoni értékű jogok”): 

– dolog –  

� Nem fizikai értelemben vett dolog: pl. állat is 

– követelés – más mivel tartozik nekem, pl. szerződés vagy kártérítés 

alapján 

� Megtehetem, hogy engedményezem: másnak átengedem, ő 

követelheti, szedheti be a maga javára – tkp. követelés átruházása 

(faktoring) 

– jog (forgalomképes)  

� névhasználat, szerzői jog 

– teljes szerződési pozíció (tartozásátvállalás + engedményezés) 

� üzletrész 

• Tulajdonképpen minden, amit a közgazdaságtan jószágnak tekinthet. 

– Jószág = amiből szűkösség van 

II. Részjogosítványok 

• A jog klasszikus tulajdoni triásza (részjogosítványok)  

– használat (hasznok szedése) 

– birtoklás 

– rendelkezés (átruházás) 

• NEM TELJES – csak példálózó a jogban is 

• Részjogosítványok nem feltétlenül egy kézben. Például: 

– birtoklás – letét 

– használat – kölcsön, bérlet 

– hasznosítás – haszonélvezet 

– rendelkezés – elidegenítési és terhelési tilalom 

• A közgazdaságtani modellek gyakran a részjogosítvánnyal rendelkezőt is 

tulajdonosként kezelik („bérleti jog tulajdonosa”) – jog csak a „tulajdonost” 
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• Kiadható-e mindegyik, marad-e tulajdonos?  

– Angolszász: tulajdon = jogok halmaza (bundle of rights) 

• Ha minden kikerül egy üres doboz marad – nincs értelme: nem 

beszél tulajdonosról, csak részjogosítványok birtokosairól. 

– Kontinentális: van tulajdon részjogokon felül  

• pl. hova, kihez kerül vissza? 

• mi van, ha új jogosítvány? (angolszász: be kell sorolni valamelyik 

részjogosítványba…) 

• Az átruházhatóság mint a tulajdon alapeleme 

– elidegenítési tilalom (pl. az ember teste nem tulajdona):  

• miért? 

• externália (nem tudjuk megfigyelni önkéntes-e) 

• korlátozott racionalitás 

III. Numerus clausus 

• Numerus clausus: azon jogok zárt köre, amelyet tulajdonként védünk 

• Tulajdon vs. szerződés  

– Abszolút vs. relatív  

� Kit kötelez? Mindenkit, vagy csak aki megígérte? 

– Tulajdon „run with the asset”: attól is kérhetem, aki megveszi/megkapja  

� NEM, általában mindenkivel szemben fontos 

� CSAK a vevővel (szerződéses jog őt nem terheli – hacsak vételi 

szerződésben nem szerepelt) 

– A tulajdon átruházható 

� szerződéses jog elvileg nem, csak szerződéses partner áldásával 

� de például: engedményezés 

• Miért zárt kör? Miért nem minden jog? 

– érthetőség (Hansmann–Kraakmann): külső fél számára azonosítható 

– vevő számára azonosítható 

– Hansmann–Kraakman: asset = numerus claususba tartozó jog 
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IV. Nyilvántartások szerepe 

• Egyéni és társadalmi előnyök különbsége 

Hasznok: 

• Az adásvétel bizonytalansága csökken (nem kell keresni eredeti tulajdonost). 

• Tulajdon igazolására ösztönöz.  

• Lopás ellen 1. saját használat: lebukás; 2. értékesítés: ár csökken. 

• Hitelpiac: jelzálog 

• Adóadminisztráció, reguláció  

Költségek: 

• Adminisztráció (illeték?) 

• Teljesítési költség – bejelentési kötelezettség 

• Tulajdon azonosítása, jelölése, igazolása – miért lehet területileg megosztani 

egy ingatlant, de time-sharing csak újabban? 

Egyéni vs. társadalmi:  

• Az egyén nem figyel: adózás/szabályozás, lopás elleni ösztönzők  

• Milyen vagyontárgyaknál? 

– Nagy értékű, tartós 

– Nagyobb a tranzakcióból származó nyereség 

– Lopás fontosabb/gyakoribb 

– Jelzálog fontosabb 

– Adminisztrációs költség állandó 

– Tartós: sok tranzakciót kiszolgál – vö. tartós háztartási cikk: kevés 

tranzakció + nehéz felderíteni lopás után  

V. Kisajátítás 

• Jogi kérdés: állag vs. értékgarancia –  

– Mihez van jogom, az adott tulajdoni tárgyhoz vagy csak annak értékéhez? 

– Állaggarancia: magához a vagyontárgyhoz – nem lehet kisajátítani. 

– Értékgarancia: magához a vagyontárgyhoz nem, csak az értékéhez: 

kompenzáció kell. 
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• Miért kisajátítás, miért nem vásárlás? 

Értékgarancia (kisajátítás mellett): 

– Alkudozás tranzakciós költségei – árban nehéz megállapodni.  

– Utolsó parcella (hold up) probléma  

� Ha az utolsó felveri az árat, az a többi parcella értékét is rontja. 

Állaggarancia (alkukötelezettsége) mellett: 

– Adminisztrációs költség (kompenzáció egyoldalú meghatározása – nincs 

megegyezéses ár). 

– A túlzottan sok erőforrást államosít, ha túl alacsony a kompenzáció. 

Értékgarancia minek: Kell kártérítés?  

Kisajátítás: hasznosabb, nagyobb értékű 

felhasználás felé 

• van kártérítés (értékgarancia): 

magas garantált hozam  

– Ha kisajátít is, kompenzál 

– y1  

• nincs kártérítés: kisajátítás kockázatát 

viselni kell 

− y0 

• társadalmi optimum: kettő között  

– vegye figyelembe más használat esélyét 

• DE ha kompenzáció: biztos felső görbe  

• Kompenzációs paradoxon 

• Két ösztönző:  

– Állam csak azt sajátítsa ki, ami az új használatban többet ér! 

– Beruházás csak akkor, ha a hatékony kisajátítás (elvétel) esélye mellett is 

megéri. 

• Nincs tökéletes (első legjobb) megoldás 

– Vö. később is felbukkan kompenzációs paradoxon – pl. kártérítés  

Állam ösztönzője Beruházó
ösztönzője

Van kompenzáció Hatékony kisajátítás Túl sok beruházás

Nincs kompenzáció Túl sok kisajátítás Hatékony beruházás

Állam ösztönzője Beruházó
ösztönzője

Van kompenzáció Hatékony kisajátítás Túl sok beruházás

Nincs kompenzáció Túl sok kisajátítás Hatékony beruházás
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Összefoglalás, gyakorlás 

Ismétlő kérdések 

• A tulajdonos közgazdaságtani fogalma?  

• A tulajdon megteremtése melletti érvek: dinamikus és statikus érvek? 

• Mi a dologi jog? Numerus clausus? 

• Miért nem minden jog dologi?  

– vs. szerződési jog?  

Feladat 

Amerikai alkotmány: Csak azt lehet kisajátítani, ami public use marad. 

• Vita: a public use azonos-e állami tulajdonnal? 

• Konzervatív álláspont: igen. 

• Kérdés: milyen előnye és hátránya lenne, ha eszerint engedélyezné a bíróság a 

kisajátítást? 

Megoldás 

• Mi az alternatíva? ALKU. 

• Túl sok kisajátítás – ha kompenzáció alacsony. 

• Nem biztos, hogy csak azt sajátít ki, ahol a vevő értékelése magasabb (alkunál 

csak azt lehetne) 

• Tranzakciós (alkuköltség) megtakarítása.  

• Potenciális hold-up probléma elkerülése. 

• Public choice magyarázatok: lobbik nem tudnak más tulajdonának ilyen 

átcsoportosítása érdekében lobbizni. 
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Feladat 

Egy lakást a korábbi tulajdonos tartozásai miatt elárvereznek. Az árverésen a lakást 

mint lakott ingatlant értékesítik – a vevő ennek tudatában veszi azt meg. A 

lakásban lakók azonban az új tulajdonossal nem hajlandóak bérleti szerződést 

kötni, a rezsit sem fizetik. Az új tulajdonos végül távollétükben feltöri a lakást, és 

kilakoltatja őket – bútoraikat, ingóságaikat kipakolja a lakásból. A lakók a 

kilakoltatás során tönkrement értékeiért, illetve a lakhatási joguk korlátozásáért 

kártérítést kérnek.  

Mi lenne a hatékony döntés? Milyen szempontokat kellene vizsgálni a döntés során? 

Védendő-e a bentlakók lakhatási joga? 

Megoldás 

Kérdés alapja: a numerus clausus része legyen-e a bérleti jog? 

A vevő tudott róla: lakva vette – a kockázatot beépíthette az árba 

A jogi helyzet tiszta volt (vö. Coase-tétel). 

Vs. 

Ösztönöz-e fizetésre? 

Vitakérdés 

• Tulajdon mindig kell? 

• NEM: vannak költségei 

– védelem 

– monopoljog (ha éppen az kell, csak tőle…) 

• Kell érv mellette! 

– Dinamikus érv 

• Érje meg beruházni – a gyümölcs legyen a beruházóé (tulajdonosé) 

– Statikus érv 

• Közlegelő-tragédiájának megszüntetése. 

• Legyen valaki, aki beruház, illetve jövőre, túlhasználatra figyel. 
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Vitakérdés 

Mi a jog, „jogosultság” [right]? 

Ismétlés: right vs. law 

Mi köze jogosultságnak [right] a tulajdonhoz? 

Át nem ruházható tulajdon 

Olyan „tulajdon”, amelyről nem mondhatunk le. 

Miért tiltjuk az átruházást? 

Vitakérdés: mi a right? 

Jog egyik definíciója 

Wesley–Newcomb–Hohfeld (1879–1918):  

a jog alapelemei, építőkövei  

HATALOM (POWER)
Feladhatjuk, 
átadhatjuk, 

(Megváltoztathatjuk a 
jogok elosztását)

IMMUNITÁS 
(IMMUNITY)

…az ellen, hogy más 
megváltozassa a 

jogunkat

Másodrendű

Elsőrendű
változtatására

PRIVILÉGIUM 
(PRIVILEGE)

Használhatjuk, de 
nem kötelességünk

KÖVETELÉS 
(CLAIM)

Mások nem 
használhatják 

(Mások kötelessége 
velünk szemben)

Elsőrendű

HATALOM (POWER)
Feladhatjuk, 
átadhatjuk, 

(Megváltoztathatjuk a 
jogok elosztását)

IMMUNITÁS 
(IMMUNITY)

…az ellen, hogy más 
megváltozassa a 

jogunkat

Másodrendű

Elsőrendű
változtatására

PRIVILÉGIUM 
(PRIVILEGE)

Használhatjuk, de 
nem kötelességünk

KÖVETELÉS 
(CLAIM)

Mások nem 
használhatják 

(Mások kötelessége 
velünk szemben)

Elsőrendű


