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JOG ÉS 

KÖZGAZDASÁGTAN 

1. hét 
 

A piac működési feltételei 

(Intézményi közgazdaságtan) – Coase-tétel 
 

Szalai Ákos 

 



A tárgy tartalma 
• Elemzés tárgya: a jogrendszer 

– Speciálisan: a piaci működést alapvetően meghatározó 
jogszabályok elemzése (polgári jog, társasági jog) 

– Más is lehetne (hatalmas irodalom a büntetőjogról; eljárásjogról – 
játékelmélet egyik kedvelt vizsgálódási területe; alkotmányjogról – 
public choice irodalomból) 

• Elemzés technikája: közgazdaságtan   

• Cél (értelem) 1: képesek legyünk felmérni az egyes 
jogszabályok (jogszabályváltozások) várható hatásait 

• Cél (értelem) 2: megérteni azokat az alapvető kérdéseket, 
szempontokat, amelyeket egy jogi lépés (például 
tulajdonszerzés, szerződéskötés, kártérítési ügy, vagy éppen 
vállalatalapítás) megtétele előtt mindenképpen számba kell 
venni. 



Irodalom 
Kötelező irodalom: 

• Cooter, Robert–Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
2005 

• Az egyes óráknál megadott cikkek, könyvfejezetek. 

• Órán elhangzottak, óravázlatok 

 

Ajánlott irodalom: 

• Két másik klasszikus tankönyv: 

• Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law (5th edition). New York, Aspen. 1997 

• Shavell, Steven: Foundations of Economic Analysis of Law, Belknap Press, 2004 

 

Egyéb irodalom: 

• Bouckaert, B. and G. De Geest (eds.): Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2000 http://encyclo.findlaw.com/tablebib.html 

• Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 

• Friedman, David D.: Law’s Order. Princeton – Oxford, Princeton University Press, 2000  

• Harmati Attila–Sajó András (szerk.) A jog gazdasági elemzése. KJK, Budapest, 1984 

• Miceli, Thomas J.: Economics of the Law. New York–Oxford, Oxford University Press, 
1997 



Vizsgapélda 1. 
Bizonyos termékek esetén kötelező jótállási, szavatossági határidőket ír 

elő a törvény. Ezek betartását sok helyen a fogyasztókra bízzák (ha 

törvényi határidő alatt a termék meghibásodik és a gyártó, eladó nem 

javítja, cseréli ki, akkor pert indíthatnak), máshol az ilyen esetek 

felderítését a fogyasztóvédelem feladatává teszik (próbavásárlásokat 

csinálnak, azokat a termelőket,  kereskedőket, akik olyan szerződéssel 

adják el a termékeket, amely kizárja a szavatossági jogokat, 

megbüntetik).  

Helyes-e, hogy a kormányzat ilyen kötelező jótállási, szavatossági 

határidőket szab? 

Helyes-e, ha az ilyen szabályok megszegőit állami ellenőrzéssel akarják 

megtalálni, vagy jobb, ha egyszerűen az adott szerződési elemet teszi 

kikényszeríthetetlenné a jog? 



Vizsgapélda 2.  

Egy országban az egészségügyi intézményeket alapvetően (nem 

mindegyiket) a kormányzat tartja fenn, ő finanszírozza. A jogrend 

értelmében az intézmény alkalmazásában álló orvosok által elkövetett 

hibák (műhibák) esetén az egészségügyi intézmény fizet kártérítést. A 

műhibák megítélésekor figyelembe veszik, hogy az orvos betartotta-e a 

protokoll (általában javasolt eljárás) szabályait – kártérítés csak akkor 

van, ha ezt nem tette. 

A bíróságok – kimondva kimondatlanul elsősorban azért, hogy az állami 

egészségügyet mentesítsék a magas kártérítési fizetések alól – az 

orvosi műhibák esetén nem a teljes kárt, hanem csak egy részét 

téríttetik meg.  

Értékelje a bíróságok ezen eljárását! 



Vizsgapélda 3. 

Egy jogrendszer eddig nem tette lehetővé a kisebbségi 

részvényesek kiszorítását a vállalatból. A tervezett 

változás azonban előírja, hogy az a tulajdonos, aki 

legalább 75%-ban birtokolja a céget, felszólíthatja a 

többieket arra, hogy adják el neki a 

tulajdonrészüket. 

Erre a kisbefektetők kötelesek is – ha az árról vita 

alakul ki, akkor a vállalat könyv szerinti értéke 

alapján a bíróság dönt arról. 

Értékelje ezt a változást? 

 



Mi a jog gazdasági elemzése? 

• Mit kezd a közgazdaságtan a joggal? 

• Két fontos szempont: 

1. Ösztönzőrendszer – a továbbiakban hasonló 
helyzetben milyen következményei lennének a 
hasonló döntésnek. 

2. Kockázatmegosztás – az viselje az exogén 
kockázatot, aki erre jobban képes:  

a) Keressük az olcsóbb kockázatviselőt (ha egy van)! 

b) Osszuk meg optimálisan a kockázatot a két fél között! 
(Nem csak vagy – vagy kérdés, hanem lehet 
mennyiségi is.) 



Jogi vs. közgazdaságtani logika 

Példa:  

• Rabló: pénzt vagy életet 

• Mi: pénz nincs, de csekket adunk… 

• Csekket letiltjuk 

• „Helyes”?  

• Jogi válasz: igen  
– Jogszerűtlenül, igazságtalanul jutott hozzá 

– Normális állapot helyreállítása 

• Közgazdasági válasz: attól (ösztönzőktől) függ  
– Mellette: innentől kevesebb rablás (nem jut pénzhez és nem 

gyilkolni akar) 

– Ellene: innentől csekket nem fogad => rablás többször végzetes 
kimenet 



Az óra szerkezete 

I. Coase-tétel – definíció 

II. Gyenge Coase-tétel – részletes 

Tranzakciós költségek szerződéselvű magyarázata 

III. Erős Coase-tétel – részletes 

Tranazakciós költségek tulajdonjogi magyarázata 

IV. Számít-e a jog? 



I. Coase-tétel  
Ha tranzakciós költség nincs, akkor…  

1. gyenge verzió (hatékonysági): 

…bármit is mond a jog, a felek szabad alkuja végén kialakuló 

végeredmény Pareto-hatékony lesz 

2. erős verzió (invariancia) 

…bármit is mond a jog, a felek szabad alkuja végén létrejövő 

végeredmény ugyanaz lesz 

 

Coase-eredeti nem beszél Coase-tételről:  

Állítása: Mindig van tranzakciós költség! 

Kérdése: Hogyan hat a gazdaság működésére, hogyan csökkenthető? 



I. Coase-tétel 

– kísérleti eredmény 
Kontrolláló tulajdonjog kísérlete 

– A játékos választ három kifizetés közül 

– Kifizetés: 5,0; 4,4; 0,5  

– B előzetes ajánlatot tesz (pl. ha 4,4, akkor átad 1-et) 

– 92%-ban 4,4  
• DE sok egyenlő elosztás, sok esetben kontrolálló $5 alatt is maradt 

 

Kritika:  
– kis tétel,  

– homogén kísérleti alanyok,  

– információs/koordinációs probléma (tranzakciós költség) nincs, 

– elosztási megfontolások? 



I. Coase-tétel 

– kísérleti eredmény 
Diszkomfort externália 

– A-nak egy nem gusztusos folyadékot kell meginnia. 

Kifizetések: 

– A mindig (ha iszik, ha nem): 10  

– B kifizetése attól függ, hogy A iszik-e: 
Ha nem iszik: 0; ha iszik: 20.  

Játékszabály: 

– A dönt, hogy iszik-e, B előzetes ajánlatot tehet. 

Eredmény: 

– A az esetek döntő többségében (16/18) iszik. 

– Átlagos kifizetés az áldozatnak:10 + 9.06. 
 

Kritika  
– Ugyanaz, mint az előző. 



II. Gyenge Coase-tétel: 

tranzakciós költségek 
• Magas a tranzakciós költség, ha kölcsönösen előnyös 

szerződés nem teljesül. 

• Miért nem jön létre? 

• Válasz a szerződés alapú tranzakciósköltség-elméletben (vs. 
tulajdoni alapú tranzakciós költség) 

 

O.E. Williamson:  

• Magas a tranzakciós költség, ha három feltétel egyszerre: 
– a tőkespecifikus (idioszinkratikus)  

– a racionalitás korlátozott: tudunk-e teljes szerződést kötni,  

– opportunista magatartásmód fenyeget 



II. Gyenge Coase-tétel: 

tranzakciós költségek 
• A tőke specifikus (idioszinkratikus):  

– Mit veszítünk, ha a szerződés nem teljesül?  

– Mennyivel rosszabb a második ajánlat (opportunity cost) – mennyivel lesz 
rosszabb akkor (kvázi-járadék)? Mekkora az a befektetés, amit újra meg kell 
csinálni? 

• A racionalitás korlátozott (pontosabban: van-e teljes szerződés): 
– Tudunk-e teljes szerződést kötni, vagyis előre leírni minden olyan problémát, 

amely miatt a szerződés felbomolhat?  

– Ha igen, le tudjuk írni, hogy mi lesz akkor a veszteségünk, elő tudnánk írni 
kártérítést. 

• Opportunista magatartásmód:  
– Ha nincs előre szabályozva a kérdés, és nem kell megfizetni a másik kárát, 

akkor miképpen reagál a másik egy problémára, figyelembe veszi-e a másiknak 
a lépésével okozott kárt?  

– Ha nem bízhatunk a másikban, akkor nem is fogunk vele szerződni. 



II. Gyenge Coase-tétel: 

tranzakciós költségek 
Ha csak kettő? 

– a tőke nem specifikus – döntéseket könnyen ki lehet javítani, kevés a 
veszteség (pl. standardizált árut a második vevőnek), 

– a racionalitás nem korlátozott – minden eshetőséget előre lehet sejteni, 
szerződésbe lehet foglalni,  

– opportunista magatartás nincs – tisztességes mód: a felek nem arra 
törnek, hogy a helyzeteket a saját hasznukra fordítsák.  

• Léteznek modellek, melyek szerint a magas tranzakciós költségek a 
kormányzati tevékenység egyetlen indoka. 

– Policy kérdés: melyik intézményi forma (kormányzat, piac, vállalat, 
stb.) esetén a legalacsonyabb a tranzakciós költség? 

– Wallis and North: tranzakciós (vs. transzformációs) szolgáltatások 
1870–1970 USA: 25-ről 40%-ra 

 



II. Gyenge Coase-tétel: 

tranzakciós költségek 

Hogyan csökkenthető a tranzakciós költség? 

Szabályozó struktúrák – melyiket mikor? 
Nem 

specifikus 

Vegyes Idioszinkratikus 

Esetenként 

előforduló 

Piaci 

szabályozás  

(klasszikus 

szerződés) 

Háromoldalú szabályozás (neoklasszikus szerződés) 

Időszakonként 

előforduló 

Kétoldalú szabályozás 

(relációs szerződés) 

Egyesített szabályozás 

(vállalat) 



II. Gyenge Coase-tétel:  

tranzakciós költségek 
• Klasszikus szerződés 

– A bíróság kikényszeríti megállapodást. 

– DE: mi megállapodás? 

– Válasz: írott szerződés + szokás + diszpozitív szabályozás  

– Diszpozitív szabályozás: ha a felek explicite (pl. írásos szerződésben) nem 
térnek el, akkor az az érvényes.  

• Neoklasszikus szerződés 
– A hiányokat ki is tölti – ha nincs, diszpozitív szabályozást alkot! 

– Például: olcsóbb kockázatviselő tesztje alapján – kinek kellett volna viselnie 
az adott kockázatot? Ex ante ki volt az olcsóbb kockázatviselő? Ha a felek 
tájékozottak, kire terhelték volna? 

– A harmadik fél nem feltétlenül bíróság 
• pl. szerződésben kikötött értékbecslő, választott bíróság, közösen 

elfogadott mediátor, tanácsadó. 



II. Gyenge Coase-tétel: 

tranzakciós költségek 

• Kétoldalú szabályozás 

– A bíróság nem akarja eldönteni – csak segít, hogy a felek megállapodásra jussanak. 

– Segítséget ad: mediáció. 

– Ösztönöz a megállapodásra: pl. családjogban egyes bírók a válás kimondását 
vagyonmegosztáshoz kötik (egyébként Magyarországon ez törvénytelen). 

– A felek eleve valamilyen „irányítási struktúrában” állapodnak meg – és ezt a bíróság 
elismeri. 

• Például szerződésben rendezve, hogy vita esetén hogyan jut a két fél megállapodásra.  

• Válaszok: egyeztetőtestületek felállítása vagy döntési jog delegálása az egyik félnek (vö. 
egyoldalú szerződésmódosítás jogának delegálása). 

• Egységes szabályozás (vállalat)  

– Ez is előreszabott, előrerendezett irányítási struktúra. 

– A tulajdonos dönt (a másik a döntési jog feladását is megfizetteti vele a vállalat 
felvásárlásakor, a munkaszerződésben). 

– Feltétel: hatékony társasági (valamint munka, számviteli, stb.) jog. 

 

 

 



III. Erős Coase-tétel 
Stigler: Ha a tranzakciós költség nulla, 

akkor (kompetitív piacon) a 
társadalmi és az egyéni határköltség 
egybeesik. 

 

Coase-példa: farmer, cowboy – 
tehenek letapossák a vetést 

• R cowboy határhozama (nagyobb 
csordából) 

• E farmer határkára (újabb marha 
miatti extrakár) 

• Mi a hatékony megoldás? – q* 

  



III. Erős Coase-tétel 
Igaz, hogy q* lesz a végeredmény – mindegy honnan 

indulunk? 

Ha farmeré a jog? Indulás: 0 
– Cowboy ajánlata: maximum 0 – 3 – 1 – q* 

(vö. ő ennyit nyer) 

– Farmer elvárása: minimum 0 – 4 – 1 – q* 
(vö. ő ennyit veszít) 

– Összhaszon (társadalmi haszon): 3 – 4 – 1  

– Végeredmény: q*, mert kölcsönösen előnyös alku 
lehetséges 

   

Ha cowboyé a jog? Indulás: q1 

– Cowboy elvárása: minimum q* – 1 – q1 
(vö. ő ennyit veszít) 

– Farmer ajánlata: maximum q* – 1 – 2 – q1 
(vö. ő ennyit nyer) 

– Összhaszon (társadalmi haszon): 1 – 2 – q1  

– Végeredmény: q*, mert kölcsönösen előnyös alku 
lehetséges 

• „…mert kölcsönösen előnyös alku lehetséges.” 
– Ua., mint gyenge Coase-tétel, tranzakciós költségek 

szerződési megközelítése 



III. Erős Coase-tétel 

Ugyanaz a végeredmény: más tranzakciósköltség-fogalom kell! 

Tulajdonjogi alapú magyarázat: ha a tulajdonjog tiszta, 

kikényszerítése (tranzakciós) költség nélkül – invariancia 

(bárkié a jog, ugyanakkora a termelés) 

 

• Mit jelent? Értsük meg a kritikákból! 

• Mostantól logikánk: egy kritika – egy válasz… 

• Elméleti kritikák…  

Kérdés: Tudunk olyan esetet, amikor megváltozik a jogosult személye, és ezért 

megváltozik a termelés is? 

• Válasz (tranzakciós költség tulajdonjogi felfogása) 

Minden ilyen esetben létezik valamilyen tranzakciós költség, amely akadályozza 

az invariancia teljesülését. Mi az?  

 



III. Erős Coase-tétel 
1. kritika: a konvexitás hiánya  

 

Modell:  

A szennyező és az externáliát elszenvedő termelési szintje közötti 
összefüggés (termelési lehetőségek határa) 

Hatékony a C pont 

 

Elméleti kritika: 

Ha az áldozat a jogosult? Kiindulópont: A pont (z = 0; q = q0 ) 
A szennyezés növelése érdekében alku. 

A szennyező növeli z-t, kompenzálja q-t, hiszen növelheti z-t. 

Meg tudja téríteni a kárt, hiszen definíció szerint 

amíg el nem érjük C-t (hatékony pontot) az alkun a nyertes többet nyer, 
mint a vesztes. 

Ha a szennyező a jogosult? Kiindulópont. B (z = z1; q = 0) 
A szennyezés egységnyi csökkentése nem értékes az áldozatnak, 

alku nem indul el. 

Következmény: van Pareto-felsőbbrendű pozíció, de az alku nem visz 
oda – információ. 

 

Válasz:  

Ha lenne információ, nem lenne alku.  

 Nem lépésenként alkudoznának, hanem egyből C-be ugranának.  

 C kölcsönösen előnyös B-hez képest 

Információszerzés= tranzakciós költség 



III. Erős Coase-tétel 

2. kritika: Járadék 

 

Elméleti kritika: 

Invariancia hosszú távon csak akkor lehet, ha járadék (gazdasági profit) van. 

Ha járadék van, akkor a piac nem tökéletes (hiszen nem számolta fel járadékot). 

Érvelés: 

TF, hogy nincs járadék és megváltozik a jog – mostantól a másiknak kell fizetni 

Miből?  

Eddig úgy ért el nulla profitot, hogy „támogatást” kapott a másiktól, most pedig  a támogatás kiesik, és neki 
kellene fizetni. 

Ha megváltozik a szabály ki kell lépnie; vagyis 

nincs invariancia (függ a termelésünk attól, hogy ki fizet!) 
 

Válasz:  

Miért probléma?  

Ha korábban: járadék = 0 (vagy kicsi), akkor járadék < kár (= kártérítés), 

A másik miért nem fizetett a termelés abbahagyásáért 

 (létezik olyan x, hogy járadék < x < kártérítés),  

valami akadályozta a kölcsönösen előnyös alkut. 

Alku költsége = tranzakciós költség  



III. Erős Coase-tétel 

3. kritika: Belépés 

Elméleti kritika: 

Megváltozik a jog, az egyik szektor többletjövedelemhez jut:  

RoR nő => belépés => magasabb output  
 

Válasz:  

Honnan veszünk erőforrást az új termeléshez? Meg kell vásárolni… 

Hogyan alakul az ára? (megnő iránta a kereslet!) => Nőni fog 

Tőkésülés: az ára pont annyival nő, mint a többlet-jövedelemáram NPV-je  

 

Tranzakciós költség nulla = minden erőforrásnak van tulajdonosa, 
nem lehet ingyen megszerezni. 
• csak úgy léphet be, ha a bennlévő tulajdonát megveszi 

Tranzakciós költség nulla = tökéletes tőkésülés 



III. Erős Coase-tétel 
4. kritika: Kiindulóhelyzet hatás 

Elméleti kritika: 
Igaz-e, hogy a fizetési hajlandóság (WTP) és az elfogadási hajlandóság (WTA) ugyanaz? (E és R függvény 

ugyanolyan, függetlenül attól, hogy 0-ból vagy q1-ből indulunk?) 

Kilátáselmélet: nem ugyanaz az érték, ha „eladunk” valamit, az alkuban  többet kérünk, mint amennyit akkor 
kínálunk, ha ugyanazt „vesszük” 

Nem ugyanaz a két függvény: ha az ábrán 0-hoz tartozó függvények, akkor  a q1-hez  tartozók:  
E függvény lefelé, R függvény felfelé: 

Nem biztos, hogy metszéspont ugyanott marad! 

 

Válasz: 
A DEFINÍCIÓ kiegészül: reáljövedelem (jóléti szint) hatással / vagyoni hatással 

 

Stigler:  

Ha 

1. nincs tranzakciós költség és  

2. nincs vagyoni hatás,  

akkor (kompetitív piacon) a társadalmi és az egyéni határköltség egybeesik 

(ugyanaz, mint „…bármit is mond a jog, a felek szabad alkuja végén létrejövő végeredmény ugyanaz 
lesz”) 

 



IV. Számít a jog? 
• Gyenge Coase-tétel: a jog bármit is ír elő, 

hatékony lesz a végeredmény  
– csak az elosztásra hat. 

• Erős Coase-tétel: ugyanaz a végeredmény. 

• Coase: nem a Coase-tétel a fontos. 

• Nincs olyan világ, ahol ne lenne tranzakciós 
költség. 

• Kérdés: Hogyan csökkenthető tranzakciós 
költségek léte miatti torzítás? 



IV. Számít a jog? 
Hogyan csökkenthető a tranzakciós költségek léte miatti torzítás? 

 

1. Megfelelő jogrend kialakítása: 

• Coase-iánus megoldás: tranzakciós (alku) költség csökkentése  

• Posner/Hobbes-megoldás: jó bírósági döntések (annak, akinek többet ér) 
– De: az eredeti Coase-szövegben is ez! 

 

2.Tulajdoni és kártérítési szabály közötti választás  

• Jogrenden belüli talán legfontosabb kérdés! 

• Alapkérdés: Mikor használhatom más vagyontárgyát, sérthetem jogát? 
– Tulajdoni: csak akkor használhatom, ha engedélyt kaptam 

• különben: kártérítés + büntetés 

– Kártérítési szabály: mindig, ha utólag megfizetem kárt. 

• Választás köztük: előzetes alku tranzakciós költsége vs. bírósági 
kármegállapítás költsége, várható tévedése. 



 Összefoglalás, gyakorlás 



Vitakérdés 
Mi a jog? 

– Angolul két szó: law vs. right –  

– Jogelméletben: tárgyi vs. alanyi jog  

Mi a law? 
– Természetjog vs. pozitív jog 

• Pozitív jog ellen: Az-e a jog, amit az állam alkot? 
– Sok jog állam nélkül – vö. klasszikus római jog az a korábbi jog, amit Iustinianus leír 

• Természetjog ellen: honnan származik, honnan ismerjük? Mindenhol 
ugyanolyan – mennyiben térhet el… 

– Hayek/angolszász: jogot nem alkotják, hanem felfedezik  

– Holmes bíró: a jog a bírói döntés kimenetének előzetes becslése 
• Jog, amit a bíró kimond 

• Common law vs. kontinentális? 
– Kontinentális jogban is – generálklauzulák, jogértelmezés a bíró feladata 

– Kontinentális jogban is a bíróságnak kell döntenie jogilag nem egyértelmű helyzetben is 

– Sőt: csak olyanban kell – ha egyértelmű kérdés: minek bíróság?  



Vitakérdés 
Hatékony-e a jogrendszer? Érdemes-e megkérdezni, hogy hatékony-e? 

Elvárás-e vele szemben? 

• Hatékonyság = Pareto-hatékonyság, Kaldor-Hicks 

• Posner-elv: a jogrendszer a hatékony szabályok irányába fejlődik 
– hosszabb távon azok választódnak ki. 
– Common law: bíróságon a hatékony döntést támadják meg ritkábban 

– tovább, nagyobb valószínűséggel fennmarad. 

– Common law: bíró inkább hatékonyság elvéhez nyúl, mint az igazságossághoz, 
mert arról tudja, micsoda 

• Ha igazságosság:  

• Tisztaság, kiszámíthatóság, konzisztencia 
– Dogmatikai egység 

• Felmerül egyáltalán, nem csak jogot alkalmaz? 
– Jog fejlődése – új jog alkotása: biztos nem. 

– Jogilag nem egyértelmű (vö. ezért per) – nincs tisztán jogi válasz, tehát más 
elvet kell segítségül hívni a döntéshez. 

• Pl. „úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható” – mit jelent? 



Ismétlőkérdés 
• Mi tranzakciós költség? 

– Szerződési megközelítés 

– Tulajdoni megközelítés 

• Milyen elemei vannak O. E. Williamson szerint? 
– Idioszinkrácia 

– Teljes szerződése 

– Opportunizmus 

• Hogyan csökkenthető Williamson szerint? 
– Szerződési, irányítási (governance) formák 

– Coase-iánus vs. Posner/Hobbes-elv 

– Tulajdonsi vs. kártérítési szabály 



Felvezetés a tulajdonjoghoz 

• Ki egy vagyontárgy tulajdonosa? 

• Mi a tulajdonos közgazdaságtani fogalma? 
– Akinél a reziduális jogok és akié a reziduális 

jövedelem. 

– Reziduális jogok: az a döntési jog, amelyet nem 
adtunk (szabad akaratból, vagy jogi kötelezettség 
miatt) másnak. 

– Reziduális jövedelmek: jövedelem, amelyet 
(szerződés vagy jogi kötelezettség miatt) nem kell 
átadni másnak.  

• Lehet negatív: ekkor nem kérhetjük mástól a 
megtérítését. 



Vitakérdés 
• Ki a vállalat közgazdasági értelemben vett 

tulajdonosa? 

• A tulajdonos közgazdasági jellemzői 
– reziduális jog 

– reziduális jövedelem 

• A menedzser 
– Reziduális jog – ami nem másé és dönteni kell… 

– Reziduális jövedelem:  
• A részvényes, tulajdonos „elvárt” jövedelmet, osztalékot 

kap. 

• A menedzsment számvitel révén ennyit mutat ki. 

 


