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I. A tulajdon szerzésmódjai – jogi 

• Eredeti szerzésmódok 

–  Független attól, aki korábban tulajdonos volt (pl. ide árverés is). 

– Tiszta tulajdon jön létre. 

• Származékos  

– A korábbi tulajdonostól. 

– Csak az ő jogosítványai: kiadott részjogosítványok maradnak. 
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II. Eredeti szerzésmódok 

1. Első birtoklás 

2. Találás 

3. Elbirtoklás 

4. Határviták  

+1 Nem tulajdonostól való vétel 

II.1. Elsô birtoklás 

� Jogilag két forma: a tárgy birtoklása vs. jövedelemáram (hozam) kisajátítása (Itt 

csak tárgy birtoklása!) 

� Milyen ösztönzők? –  

– keresés, gyorsaság => keresésre fordított erőforrás  

� Hatékonysági kérdés:  

– Keresés költsége c(x), vs. megtalált (feltalált) dolog várható értéke p(x)V, 

ahol P’(x)>0, p”(x)<0 

– Mikor alapítsunk tulajdont (Demsetz-tézis)? Amikor a társadalmi haszon 

maximális  

– Fontos: feltételezzük, hogy változatlan befektetés mellett nő a 

nettóhozam: 

g < r (például: nő a kereslet, csökken a védekezési költség) 

• Az optimális időpont:  

• Amikor a várakozás költsége (az egy évben kieső hozam) jelenértéke =  

a tulajdonalapítás lehetőségköltségének jelenértékével. 

(HOMOGÉN SZEREPLŐK!) 
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II.1. Első birtoklás: egyetlen lehetséges 
megtaláló 

• Minden költség, minden haszon egyéni költség, haszon 

– Egyéni haszon:  

– Ugyanaz, mind társadalmi hasznok, költségek 

• Minden költség az egyéné – optimális időpont 

II.1. Első birtoklás: sok kereső, káros verseny 

• Az egyéni siker valószínűsége csökkenti annak az esélyét, hogy más talál. 

• Az egyéni siker esélye nagyobb, mint a társadalmi valószínűség növekménye 

=> túlzott erőforrás-felhasználás. 

Hányan keressenek?  

Az egyéni siker esélye (azonos mindenkinél):   

társadalmi:  

egyéni döntés: mekkora csoportba szállok be maximum keresni? :  

 , mert  
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II.1. Első birtoklás: káros verseny 

Mikor? Amikor a teljes várható hozam jelenértéke egyenlő a tulajdonalapítás 

jelenértékével  

Ha tovább várunk, más elviszi (onnantól hasznot hoz – ha csak kicsit is…) 

Következésképp: a vagyon értéke elvész (0-ra csökken) a sietség miatt. 

II.1. Első birtoklás: megoldások 

• Magánmegoldás (Demsetz-tézis) 

– megosztják a kutatási területet – monopóliumok/keresés tulajdonjog 

(egyikük nagyobb erőfeszítése nem csökkenti a többiek esélyét),  

– kooperálnak, 

– információt ad a többieknek. 

• Állami megoldás 

– hasznot csökkent – adóztat, 

– szabályozza a keresési tevékenységet (lehet-e kutatni, milyen eszközzel, 

mikor, stb. – halászat: halászok száma, halászat helye, módja, időpontja), 

– monopoljogokat ad kutatásra (olajkutatás joga). 
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II.2. Találás (tulajdon elvesztése) 

• Két tiszta szabály: a tulajdonosé, a megtalálóé 

• Milyen ösztönzők? Keresés (ld. előző) + Megelőzés 

• Eltérés egyéni és társadalmi költségek és hasznok között: 

– ha más megtalálja, az nem társadalmi veszteség, de egyéni (védekezést 

meghatározó) 

• Hatékonysági kérdés: társadalmi optimum: 

– visszafelé indukció: 

1. lépés (keresés optimuma):   

2. lépés (védekezés optimuma):  

• Egyéni védekezés:   

– mivel a társadalmi optimum:   

ebből 

• A tulajdonos jó eséllyel megtalál  

– Az eredeti tulajdonost védő: egyéni költség/haszon = társadalmi 

költség/haszon se túlzott keresés, se túlzott megelőzés. 

– A megtaláló megtarthatja: túlzott ösztönzők, (vö. első birtoklás egyetlen 

lehetséges megtaláló).  

• A tulajdonosnak nincs jó esélye 

– Az eredeti tulajdonost védő: nem ösztönöz megfelelő keresésére. 

– Megtaláló megtarthatja: túlzott védelem + optimális keresés (egy kereső) 

vagy káros verseny (sok kereső) [vö. első birtoklás]. 
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• Kiegészítő szabályok: 

– Kötelező jutalom – mértéke? (jutalom vs. védelem) 

– Birtokháborító – nincs joga (jó eséllyel… + tulajdonvédelem)  

– Elrejtett – harmadik szereplő: a terület tulajdonosa (jó eséllyel…) 

– Elhagyott: nincs esély… + nem volt értékes a tulajdonosnak 

– Véletlen: nem kell ösztönözni (nem lehet) a keresést 

– Az eredeti tulajdonos azonosítása: jelölje 

– Felelős őrzés költsége 

– Az eredeti tulajdonos – kikényszerítés (nincs tanú?) 

• Magyar jog: Kötelező bejelentés – mit jelent?  

– De nem tiszta: hol? Találás vs. lakóhely 

– Ellenőrzés „lehetetlen” (nagyon drága…) 

II.3. Elbirtoklás 

• Másét használom  

a) 10-15 évig,  

b) nyilvánosan,  

c) jóhiszeműen (magyar: „sajátként birtokol” – DE rosszhiszeműséget kizár: 

erőszakkal, alattomos út kizárt)  

Tipikus: érvénytelen szerződés (szóbeli szerződés pl. ingatlaneladásról) 

• Alapeset 

– Tipikus indoklás: Használatba veszünk kihasználatlan erőforrást (indiánok, 

római háborúk) – DE: kihasználatlanság lehet hosszú távú befektetés 

(környezetvédelem). 

– Forgalom biztonsága – ha nála, az övé (nem kell 15 évnél messzebb 

visszamenni). 

• Tranzakciós költség:  

– Meg is vehetném – tudom, hogy nem az enyém, kideríthető a tulajdonos 

(?) 

– Túlzott védelem – ösztönöz üres ingatlanon beruházást, hátha az enyém 

lesz. 
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II.3. Elbirtoklás: beruházási ösztönzés 

t az elbirtoklás hossza,  

p(t) annak esélye, hogy felbukkan egy régi jogos tulajdonos,  

m(t) a későbbi ellenőrzés költsége (időszak alatt jöjjünk rá).  

Innen:  

Optimális :  

ahonnan:  

bal oldal: a beruházások csökkenése…  

jobb oldal: az ellenőrzési költség csökkenése az elbirtoklási időszak 

kiterjesztése miatt. 

III. A nem tulajdonostól való tulajdonszerzés 
(eredeti) 

• Bona fide (jóhiszemű vásárlót védő szabály) vs. eredeti birtokost védő szabály 

• Magyar:  

– „bone fide” – kereskedelmi forgalomban, akire a tulajdonos rábízta,  

– eredeti tulajdonos – kereskedelmi forgalmon kívül 

• Ösztönzés: ki figyeljen a lopásra, ki viselje a kockázatát a lopásnak 

(mindketten?) 

• Bona fide:  

– Nem elég lopás ellen: csak ha elkapják lopáskor + ár nem csökken. 

– Bizonyítási teher a tulajdonoson: tulajdonosnak kell bizonyítani: ő lopott, 

tudta, hogy lopottat vett. 

– Forgalom biztonsága – DE: ez nem tartana vissza, a vevő nem áldozna 

sokat felderítésre (kicsi a lopott áru esélye; tulajdonos olyankor sem keres, 

a tulajdonos olyankor sem talál) 
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– A tulajdonos nem jelöl (?vö. bona fide) – DE: egyébként sem: fix költség; 

kicsi várható haszon (megtalálás esélye). 

• Kell-e bona fide? Vizsgálja-e valaki?  

IV. A tulajdonjog átruházással való 
megszerzése: adásvétel 

•Tradíciós vs. konszenzuális rendszer: akkor tulajdonos,  

–ha birtokába kerül (tradíciós) vs.  

–ha megegyezés megvan (konszenzuális). 

•Miért tradíciós? 

–Publicitás elv: a külső fél tudja, hogy az övé (?) – vs. kapcsolódó szerződések 

(visszabérlés). 

–Kárveszély viselése (ott legyen, ahol az uralom) – majdan keletkező dolog (amikor 

létrejön v. amikor átad). 

V. A tulajdonjog átruházással való 
megszerzése: öröklés 

• Miért nem ajándék, színlelt adásvétel még életben? (érzékelnénk örömet is) 

– Információhiány – idővel kiderül, mire lenne szüksége a támogatottnak; 

kiderül megérdemli-e. 

– Kockázat – nem tudjuk életünk hosszát, nem tudjuk felélni => életjáradék? 

ajándék, haszonbérlettel? DE megköti saját kezünket (jövedelem lesz, 

nem vagyon – kisebb átcsoportosítási lehetőség) + adózás (életjáradékra); 

nem ekvivalenciaelv. 

– Életbiztosítás? – ha ekvivalenciaelv. 

– Kontroll az örökösök felett – miért nem jutalom életben (karácsonyi 

ajándék, diplomaajándék, stb.). 

– Adózás – kedvezőbb? (vs. színlelt adásvétel). 

• Végrendelet: változtatása – változó körülmények (előre nem látható! – különben 

feltételes passzusok) + megváltoztathatatlanság (saját későbbi kognitív 

képességünkben kételkedünk). 
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V. A tulajdonjog átruházással való 
megszerzése: öröklés 

• Kikényszerítése – kikényszerítés elutasítása? Dead hand szabályozás 

– Probléma: munkaösztönzés (kell-e vagyon hagyatékra), feléli, 

elajándékozza, stb. 

– Elit áthagyományozza magát – méltányosság. 

– Örökség nélkül hagyott gyerek szociális, állami támogatásának költsége 

=> család minimumot örököljön! (házassági szerződés, ha lett volna). 

– Nem racionális a döntés (paternalizmus). 

– Későbbiek problémái (dead hand)? – DE: ezzel örökhagyó is számol; az, 

hogy kire hagyná, annak körülményeitől függ (pl. lesz-e gyereke). 

– Felbukkanó új lehetőségek az örökhagyó akaratának teljesítésére – 

tranzakció vele lehetetlen (amit kérne, ha…).  

– Externális hatás / közérdekkel szemben – adott faj, vallás, stb. (???) 

– Elosztási hatás – generációk (maiak, jövőbeniek között): maiak előnye 

(???) 

Összefoglalás, gyakorlás 

Ismétlőkérdések 

• Milyen ösztönzők…? 

– …első találásnál? 

– …elveszett dolog megtalálásánál? 

– …elbirtoklásnál? 

– …nem tulajdonostól való vételnél? 

• Mit jelent a káros verseny? 

– Túl sokan 

– Túl gyorsan 
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Feladat 

Egy erdőbirtokos és egy fakereskedő megegyeznek, hogy a kereskedő 

meghatározott mennyiségű fát vásárol. A megállapodás értelmében a favágó 

egy adott időpontig kivágja a fát, és otthagyja az erdőben, ahonnan a 

kereskedő szállítja el.  

A kereskedő nem azon a napon, hanem egy héttel később menne szállítani, de 

kiderül, hogy a fát (tévedésből) lefoglalta a rendőrség. A kereskedő kéri, hogy 

az erdőbirtokos szállítsa le (vágja ki) neki a szerződésben meghatározott 

mennyiségű fát. 

Hatékony-e, ha a bíróság teljesíti a kereskedő kérését? 

Megoldás 

• Alapprobléma: tradíciós vs. konszenzuális rendszer 

• Kié a dolog? Ki viselje a kockázatot 

• Olcsóbb kockázatviselő (1. óra) 

• Miért ne szabhassák meg a szerződésben? 

• Tranzakciós (szerződéskötési) költség megspórolható (korlátozott racionalitás) 

vs. vállalkozóktól elvárható racionalitás 

Feladat 

Magyarországon minden a földben lévő nyersanyag (a föld méhének kincse) az 

államé, nem a földfelszín tulajdonosáé. Az államtól kell engedélyt kérni a 

kutatáshoz, a bányászathoz. 

Ha az állam az engedélyt megadja, akkor a földfelszín tulajdonosa tűrni köteles, hogy 

a földjén bányászat folyjon (ún. bányatelket alakítanak ki) – a bányászat 

végeztével a telket eredeti állapotában vissza kell állítani, és visszaadni a 

tulajdonosnak. 

Hatékony lenne-e, ha a szabály úgy változna, hogy mostantól a felszín tulajdonosa a 

föld méhének kincsét is tulajdonba kapná – ő dönthetne bányászatról? 
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Megoldás 

• Mi az alternatíva? ALKU 

• Tranzakciós (alkuköltség) megtakarítása.  

• Potenciális hold-up probléma elkerülése. 

• Értékelés nehézsége: lehet, hogy akkor is engedélyez, ha bányánál jobb 

felhasználás lenne. 

• Public choice magyarázatok: a bányalobbi (vagy épp a tulajdonosoké) 

kilobbizhatja a neki megfelelő döntést. 

Feladat 

Egy kutya elvész. A gazdája meghirdeti, hogy a becsületes megtaláló 100 000,– Ft 

jutalmat kap. 

A megtaláló visszaviszi a kutyát, de nem tud a jutalomról. Amikor ezt a tulajdonos 

észreveszi, akkor csak 10 000,– Ft-ot ad neki. A megtaláló elmenet meglátja 

hirdetést, és kéri a tulajdonost, hogy fizesse ki a hiányzó 90 000,– Ft-ot. 

Jó-e (hatékony-e), ha arra kötelezzük a tulajdonost, hogy fizessen? 

Megoldás 

• Alapprobléma: járadék elosztása: a megtaláló alacsonyabb összegért adná vs. 

a tulajdonos többet fizetne. 

• Járadéknak nincs ösztönző hatása – „tudatos” keresőre. 

• Megfizettetés: erősebb keresésre ösztönöz, de konkrét „szerencsés” megtalálót 

nem ez ösztönzi. 

• Ha nem fizettetjük meg, akkor nagyobb a felajánlás esélye (várható összege) 

– A tudatos megtaláló tudni fog róla, kéri. 

– A tudatos megtalálók kifizetése nő (nagyobb eséllyel, nagyobb összeget 

ajánlanak – tudva, hogy nem kell mindig megfizetni). 
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Feladat 

Tegyük fel, 

hogy a domain-nevek (internetes oldalak közérthető címei) kiosztását, tulajdonjogát 

úgy szabályozza a rendszer, hogy 

a) kérni kell az adott címet; 

b) a kérést egy nyilvános adatbázisban közzéteszik; 

c) ha meghatározott ideig (néhány hét alatt) senki nem jelentkezik azért, hogy 

inkább ő kapja meg; 

akkor a kérelmező megkapja a címet. 

Többen javasolják, hogy a szabályrendszer egészüljön ki még egy elemmel: 

d) ha valaki azután, hogy megkapta a címet, hosszabb idő (például egy év) alatt 

sem kezdi el működtetni, akkor veszítse el a jogot – és bárki másnak ismét ki 

lehessen adni. 

Milyen következményei lennének annak, ha ezt a negyedik elemet (az elveszítés 

lehetőségét) is beemelnék a rendszerbe? 

Megoldás 

• Alapprobléma: első szerzés ösztönzése 

• Káros verseny korlátozása 

• Monopoljog korlátozása 


