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KESERŰ BARNA ARNOLD 

TULAJDON-E A VÉDJEGY? 
Avagy az egyes tulajdoni elméletek hatása a hatályos védjegyjogunkra a védjegyek átruházhatósága tükré-
ben 

Az Európai Közösségek Bírósága egy eseti döntésében elvi éllel jelentette ki, hogy a védjegy nem több és 
nem kevesebb, mint a piaci verseny alapfeltétele. A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy 
mint árujelző az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasz-
tók tájékozódásának előmozdítására szolgál. Mindennapjaink ma már elképzelhetetlenek védjegyek nélkül, 
mint ahogy a gazdasági verseny sem alakulhatott volna ki és érvényesülhetne az alapvető versenyeszköznek 
számító védjegyek hiányában. 

Ahhoz, hogy a védjegyek be tudják tölteni piaci rendeltetésüket, a vagyoni forgalomban forgalomké-
pesnek, átruházhatónak kell lenniük. Ez azonban felveti a kérdést, hogy mi is a védjegy? Dolog, jogok ösz-
szessége, dolog módjára viselkedő jog? Ugyanis ha ezt az alapkérdést megválaszoljuk, már könnyen megha-
tározható azoknak a jogintézményeknek a köre, amelyek a védjegyek átruházását hivatottak biztosítani. En-
nek hiányában egy jogvita esetén kétségessé válhat az alkalmazandó joganyag kiválasztása. A védjegyek és 
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban Vt.) ugyanis a Ptk. szabályait ren-
deli alkalmazni az átruházásra, itt viszont csak az adásvétel, esetleg a csere és az ajándék szabályanyaga me-
rül fel. 

Az adásvétel tárgya csak forgalomképes dolog lehet, ezért kell előzetesen a védjegyek jogi minőségét 
dogmatikai szinten meghatározni. Ha például a felek nem állapodnak meg valamely lényeges kérdésben, 
lehet-e az adásvétel szabályait alkalmazni analógia útján, vagy sem? Vagy az, ha a felek megpróbálnák egy 
atipikus nevesítetlen szerződéses konstrukció felé terelni a jogvitát, aminek az eredménye más lenne mint az 
adásvétel esetén, szintén jogbizonytalanságot és nehézkes bírói gyakorlatot eredményezne. 

Filozófiai és közgazdasági megközelítésben a tulajdon értelmezése messze túlmutat a jog által abszt-
rahált kategóriákon. „[…] »A szabadság és tulajdon« a legtöbb szerzőnél szinonimaként szerepelt, ugyanazt 
jelentette, sőt, miután számos nagy gondolkodó csak a szabad életet ismerte el emberi életnek, a szabad életet 
pedig minden ember legfőbb céljával, az emberi boldogsággal azonosította, így gyakran a tulajdon fogalmát 
is mint az élet, a szabadság és a boldogság szinonimáját használta. Így például John Locke: »A tulajdon kö-
zös neve az életnek, a szabadságnak és a vagyonnak.« […] Adam Smith ugyanezt így fogalmazta meg: »Sa-
ját munkája olyan tulajdona az embernek, amely minden más tulajdonának a legfőbb forrása, s mint ilyen, a 
legszentebb és legsérthetetlenebb«.”1 Jogi megközelítésben pedig azt mondhatjuk, hogy a tulajdonjog legál-
talánosabb értelemben teljes jogi hatalmat (plena potestas) biztosít egy meghatározott dolog, a tulajdonjog 
tárgya felett.2 

1. AZ ANGOLSZÁSZ TULAJDONI ELMÉLET 

A polgári jogtudomány a fenti kérdésekre – kitágítva a vizsgálat spektrumát a szellemi alkotások egészére – 
számos elméletet munkált ki. Ezek közül a legkorábbi az úgynevezett tulajdoni elmélet. Ez a felfogás a felvi-
lágosodás természetjogias attitűdjével közelítette meg a kérdést, és a szellemi alkotásokat gyakorlatilag a 
tulajdon tárgyaként kezelte, így kiterjesztette a tulajdon szabadságát és korlátlanságát a testetlen dolgokra is. 
Az angol szellemi tulajdon tisztán vagyoni jellegű, nem kapcsolódnak hozzá a személyhez fűződő jogok, 
ellentétben – ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – a kontinentális jogrendszerekkel. Ez az elmélet tükrö-
ződött a korabeli klasszikus francia és angol kodifikációkban, de ez kifinomultabb változatában még a mo-
dern rendszerekben is felfedezhető. Ilyen az angolszász jog is, mely 1994-ben eldöntötte azt a vitát, hogy 
vajon a védjegy lehet-e tulajdon tárgya. Az új angol védjegytörvény ugyanis rögzítette, hogy a lajstromozott 
védjegy a bejegyzéssel keletkező, tulajdonosi jogosultságokat hordoz magában, és magántulajdonba tartozik 

                                                            
1 LENKOVICS BARNABÁS: A fenntartható tulajdoni alapokról, a tanulmány az Andrássy úti esték vita vitaanyaga, Civil 
Akadémia Alapítvány, Budapest, 8. o. 
2 Uő.: A tulajdon társadalmasítása és magánosítása, in Liber Amicorum. Studia L. Vékás dedicata, 1999, ELTE-ÁJK 
Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 182. o. 
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(az angol szóhasználattal élve personal property).3 Brit szerzők ellenben a megfogalmazást helytelennek 
tartják, és akként módosítanák, hogy: olyan, mintha magántulajdonba tartozna. Tehát a brit jogtudomány 
csak egy fikció útján, a gazdasági szükséglet okán tekinti a védjegyeket a tulajdon tárgyának.4 Ekképpen azt 
mondhatjuk, hogy ez egy analóg tulajdoni elmélet, mintsem direkt, hiszen hangsúlyozzák a dolgok és a szel-
lemi alkotások közötti alapvető különbséget, de jogi jellegüket tekintve az elvi azonosságot vallják. Innen 
eredeztethető a szakzsargonban használatos szellemi tulajdon vagy ipari tulajdon kifejezés is.5 

Azonban a szellemi tulajdon fogalmát használó jogforrások nem teremtenek logikai zártságot. Ugyanis 
a PUE6 eredeti szövege, valamint a WIPO-t létrehozó módosítása7 is a szellemi tulajdon fogalma alatt a tisz-
tességtelen verseny elleni védelem eszközeit is felsorolja, melyek relatív hatályú jogvédelmi eszközök, így a 
homogén, abszolút és negatív jogi jelleg, amely a tulajdonjogra jellemző, a szellemi tulajdon elméletében itt 
megtörik.8 A magyar magánjogban az angol tulajdoni elmélet követői többek között Lontai Endre és Sárándi 
Imre, akik a tulajdonjog tárgyának tekintették a szellemi alkotásokat. 

2. A TULAJDONI ELMÉLET KÜLFÖLDI ELLENPÓLUSAI 

A tulajdoni elmélet bírálatából született meg Otto von Gierke személyiségi jogi elmélete, mely a vagyoni 
elemek túlhangsúlyozásával szemben a szellemi alkotásokhoz fűződő személyiségi mozzanatokat helyezte 
előtérbe. Gierke a személyiségi oldal elsődlegességét vallotta, és a vagyoni oldalt nem hogy másodlagosnak, 
de esetlegesnek is tekintette, nem szükségképpeni elemnek. Ennek az elméletnek a hatására a BGB már csak 
a szűk dologfogalmat ismerte. A BGB hatására pedig a magyar magánjogban is ez a felfogás szilárdult meg, 
noha azt megelőzően az ABGB-t követve hazai jogunk is ismerte a testetlen dolgok kategóriáját. Az elmélet 
pozitívuma, hogy megteremtette a szellemi alkotások egységes alapra építő, monista felfogását, viszont ne-
gatívuma, hogy túlzott individualizmusával elszakította az alkotásoktól az azokhoz kapcsolódó gazdasági 
érdeket, és nem volt figyelemmel e jogok társadalmi és felhasználási rendeltetésére.9 

A tulajdoni elmélet más megközelítésű bírálatát adta Josef Kohler immateriális javak elmélete. A szel-
lemi alkotásoknak a fizikai dolgoktól való különbözőségét hangsúlyozta, és úgy vélte, hogy az alkotások 
oltalmára nem alkalmas a tulajdonjog intézménye. Az immateriális javakat oltalmazó jogintézmények szerin-
te csak szerkezeti rokonságot mutatnak a tulajdonjoggal. Kohler elmélete alkalmas arra, hogy kellő absztrak-
cióval ne csak a szellemi alkotások oltalmát biztosító jogintézményeket vonja körébe, hanem az iparjogvéde-
lem területére eső jogintézményeket is, melyek például a vállalat- és árujelzőket oltalmazzák. Az elmélet 
bírálói azt emelték ki, hogy nem sikerült feloldania a vagyoni oldal kizárólagosságát, így kénytelen volt a 
dualista koncepciót fenntartani a személyiségi jogok oltalmára.10 

Újfajta megközelítést adott Alexander Elster versenyjogi elmélete, melyet arra alapozott, hogy a szel-
lemi alkotások alapvető célja a felhasználás, és ezért az alkotások védelmét szolgáló jogintézményeket is 
gazdasági megközelítéssel értelmezve, jogi természetük lényegét versenyfunkciójukban kell látni. A kritikák 
szerint ebben az a logikai ellentmondás, hogy nem a verseny teszi az alkotáshoz fűződő jogokat kizárólagos-
sá, hanem ezek a kizárólagos jogok teszik az alkotást versenyképessé.11 

Az újabb polgári elméletek közül Eugen Ulmer kombinációs teóriája érdemel kiemelést, melyben a 
szellemi alkotásokhoz fűződő személyiségi és vagyoni jogosítványok szétválaszthatatlanságát vallja. A mai 
magyar jogtudományban ez az elmélet az általánosan elfogadott. A védjegyek esetében a személyiségi és 

                                                            
3 Lásd: Trade Marks Act (1994), Section 2(1) & Section 22. http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk/ 
acts/acts1994/ukpga_19940026_en_2#pt1-pb1-l1g2, 2010. március 14. 
4 MORCOM, CHRISTOPHER – ROUGHTON, ASHLEY – MOLYNICZ, SIMON: The modern law of trade marks, 2008, 
LexisNexis Kiadó, London, 293. o. 
5 LONTAI ENDRE – FALUDI GÁBOR – GYERTYÁNFY PÉTER – VÉKÁS GUSZTÁV: Magyar polgári jog. Szellemi alkotások 
joga, 2008, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., Budapest, 20–21. o. 
6 Az 1883-ban létrejött Párizsi Uniós Egyezmény (a továbbiakban PUE), amely az első komoly lépés volt a szellemi 
tulajdon nemzetközi jogharmonizációja terén. 
7 A PUE 1967-es módosítása hozta létre a Szellemi Tulajdon Világszervezetét, angolul World Intellectual Property 
Organization (a továbbiakban WIPO). 
8 FALUDI GÁBOR: Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója (I. rész), in Polgári Jogi Kodifikáció, 2003/2. szám, 
9. o. 
9 LONTAI – FALUDI – GYERTYÁNFY – VÉKÁS: i. m. 22. o. 
10 Uo. 22. o. 
11 Uo. 23. o. 



TANULMÁNYOK – KESERŰ BARNA ARNOLD: TULAJDON-E A VÉDJEGY? 
 

14 
 

vagyoni jogosultságok közül az utóbbiak a dominánsak. Mivel a személyhez fűződő jogok magánjogilag 
forgalomképtelenek, ezért a szellemi tulajdonjogok csak vagyoni viszonylataikban ruházhatóak át.12 

3. A XX. SZÁZADI MAGYAR TULAJDONJOGI ELMÉLETEK 

A magyar civilisztika hagyományosan elutasította az angol tulajdoni elméletet, így tett Kolosváry, Szladits és 
Világhy is. Közös bennük, hogy csupán a jogviszonyok szerkezeti hasonlóságát ismerték el, mely szerkezeti 
rokonság esetleg megalapozhatja a tulajdonjogi elméletekben kimunkált megoldások analóg módon történő 
felhasználását. 

Kolosváry Bálint korabeli felfogása szerint a tulajdonjog tárgyai szinte megegyeznek a mai Ptk. defi-
níciójával, vagyis „minden már létező testi tárgy, amely nem teljesen forgalmonkívüli: tárgya lehet a tulaj-
donjognak.”13 A dolog fogalmát a mai szűkebb értelemben használta ő is, csak a testi, vagyis a térben való-
sággal létező tárgyakat tekintette dolognak. Az Mtj. 433. §-ával összhangban a „dolog minden testi tárgy” 
doktrínát tartotta követendőnek. Rávilágított arra is, hogy a régi római jog az érinthetőség és tapinthatóság 
kritériumai alól egyes esetekben felmentést adott, létrehozva ezzel a testetlen dolgok kategóriáját, amely alatt 
a jogokat értették. Álláspontja szerint azonban a jogok egészen más jogszabályok által nyernek szabályozást, 
mint a dolgok, ezáltal ezt a distinkciót feleslegesnek vélte. Csak a vagyon absztrakt, általános jelentésében, 
mint a személyt megillető jogok és kötelezettségek eszmei egységénél ismerte el a testi és testetlen alkotó-
elemeket.14 Ezeknek megfelelően az adásvétel tárgyában is csak a vagyontárgyak – tehát a testi dolgok – 
tulajdonjogának átruházását látta.15 

Szladits Károly hatkötetes munkájában a dologi jogi fejezetben, melynek egyébként szintén Kolosváry 
Bálint a szerzője, egy rövid utalást találhatunk arra nézve, hogy a szellemi javak (szerzői jog, szabadalmi 
jog) nem tárgyai a tulajdonjognak. „ Az ily javak védelmének a tulajdonjog védelméhez hasonló szabályozá-
sa a kérdéses személyiségi jogokat tulajdonná nem avatja, sem a művészi alkotást, a gondolatot testi dologgá 
nem változtatja.”16 Elvetette a testetlen dolgok fogalmát, s különösen kritikai éllel támadta az Optk. testetlen 
dolog definícióját, amely szerint mindaz, ami az érzékek alá nem eső dolog, de az embertől különbözik és 
ennek hasznára szolgál, testetlen dolognak tekintendő. Ami érzékelhető, az pedig testi dolog. A megfogal-
mazás alapján például a zene testi dolognak számítana, mert embertől különböző, élvezete folytán előnyére 
válik, de természetesen érzékeinkkel felfogható. Felfogásában a szellemi javak közé sorolandó dologi jogi 
jellegű jogosítványokat, amelyek a szellemi alkotások feletti jogi uralmat jelentik, dologi jogként kezelni a 
„legerőszakoltabb dogmatikai tévedés”. Elkülönítette magát a szellemi alkotást, és az azt megjelenítő hordo-
zót, és csak az utóbbiakat tekintette dolognak. Arra nézve pedig, hogy a szellemi alkotások védelme nagy 
szerkezeti rokonságot mutat a tulajdonjogéval, még nem látott elegendő indokot a dologgá minősítéshez, 
mert akkor az összes személyhez fűződő jogosultságra is lehetne hivatkozni. Ezek esetében is dologi hatályú 
keresettel élnek a jogosultak, de ez még nem jelenti azt, hogy a névhez, képmáshoz vagy házassághoz való 
jog dologi jog lenne.17 Következtetéseiben arra az álláspontra jutott, hogy szigorú jogi értelemben véve csak 
az lehet dolog, ami testtel bír, és az úgynevezett testetlen dolgok nem dolgok, hanem jogok.18 

Az adásvétel tárgyát – szemben a mai szabályozásunkkal – szélesebb körben határozták meg. A 
szladitsi hatkötetes mű ezen fejezete Antalfy Mihály tollából született, aki az Mtj. alapján – amely „a szociá-
lis haladás terén legalábbis oly messze jár, mint a mai legdemokratikusabb jogok”19 – az adásvétel tárgyaként 
dolgokról és jogokról ír. Ugyanis az Mtj. 1353. §-a szerint – csakúgy mint a BGB. 433. §-a alapján – adásvé-
tel útján nemcsak dolgot, hanem jogot is át lehetett ruházni. A követelések tekintetében egyaránt alkalmazha-
tónak mutatkozott a vétel és az engedményezés jogintézményének alternatív használata. Ha a vétel tárgyául 
valamely forgalomképes jog szolgált, az eladó kötelezettsége volt, hogy a jogot a vevőre átruházza, és a jog 
természetétől függően mindent megtegyen, ami az átszálláshoz szükséges. E kötelezettség a jog fennállásáért 

                                                            
12 MOLNÁR ISTVÁN: A szellemi tulajdon hasznosítása, in BUZÁS NORBERT (szerk.): Innováció-menedzsment a 
gyakorlatban, 2007, Akadémiai Kiadó, Budapest,147. o. 
13 KOLOSVÁRY BÁLINT: Magánjog, 1930, Studium Kiadó, Budapest, 158. o. 
14 Uo. 121–122. o. 
15 Uo. 369. o. 
16 SZLADITS KÁROLY: A magyar magánjog. 5. köt., Dologi jog, 1942, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 
115. o. 
17 Uo. 9. o. 
18 Uo. 8. o. 
19 SZLADITS KÁROLY: A Magánjogi Törvénykönyv Javaslata, in Jogtudományi Közlöny, 1928/6. szám, 49. o. 
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való szavatosságot is magában foglalta, azonban nyilvánvalóan kellékszavatosságról nem, csak jogszavatos-
ságról beszélhetünk ebben a körben. A fő különbséget a dologvétel és a jogvétel között abban látta, hogy ha 
nem létező dolog volt a szerződés tárgya, akkor az semmisséget és a vevő negatív szerződési érdekéért való 
felelősséget eredményezett, míg jogvétel esetén a jog nem létezése nem érintette az érvényességet, és rend-
szerint vétkességre tekintet nélkül, a vevő teljes pozitív szerződési érdekéért való felelősséget vont maga 
után.20 

A XX. század első felének egyes képviselői – akik kisebbségben voltak ugyan – elismerték a követelé-
seken és jogokon fennálló tulajdont. Így tett Ifj. Nagy Dezső is egy 1933-ban készült tanulmányában. Szerin-
te védhető az az álláspont, hogy a hitelezőnek az adóssal szembeni követelésén ugyanolyan tulajdonjog áll 
fent, mint ahogy a tulajdonosnak bármely dolga felett. Azt persze elismerte, hogy a tulajdonjog szabályai 
csak bizonyos módosításokkal és megszorítással alkalmazhatóak a követelésekre nézve. Különösen igaz ez a 
birtoklás esetében, ugyanis nézete szerint a követelések nem birtokolhatóak. A tulajdonjog fennállását vélte 
felfedezni a végrehajtási eljárásról szóló 1881:60. törvénycikkben, amely 129. §-a a végrehajtás által lefog-
lalt követelések bírói úton történő eladásáról, vagy egyéb módon történő értékesítéséről rendelkezik, mintha 
csak egy dologról lenne szó.21 

Eörsi Gyula vizsgálódásai során sokkal árnyaltabb képet festett a jogok átruházásáról. Véleménye sze-
rint a jogi gondolkodás spiritualizálódásában érhető tetten az a tendencia, hogy a jog egyre inkább operál 
láthatatlan, érzékelhetetlen javakkal úgy, mintha azok testi dolgok volnának. Ennek köszönhető az a felfogás, 
miszerint már jogokon is szerezhető tulajdon. Hivatkozott az 1881:41. törvénycikkre, amelyben már fellelhe-
tő a hasznot hajtó jogosítványok kisajátítása, akár csak tipikusan az ingatlan dolgoké. A jogokat találóan 
„lebegő javaknak” nevezte, amellyel likviditásukra és végtelen mobilitásukra utalt. A szerzői jogok átruházá-
sát kikapcsolta vizsgálódásai köréből, mert álláspontja szerint az nem tulajdon-átruházást jelent, hanem va-
lamely elidegeníthetetlen tulajdon gyakorlásának bizonyos vonatkozásában való átengedését.22 

Megállapítása szerint a jogok tulajdonának átruházása az engedményezés. Ez azonban véleményem 
szerint pontatlan megállapítás, egyrészt abból kifolyólag, hogy az engedményezés a követelések átengedésé-
re szolgál, és noha a követelések és jogosultságok egybe eshetnek, de nem szükségszerű az átfedés közöttük. 
Másrészt maga Eörsi az ezt követő fejtegetéseiben a követelések engedményezéséről írt, amivel leszűkítette 
a „lebegő javak” átruházásának értelmezési területét.23 

A tulajdoni elmélettel szembeni bírálat része volt, hogy egyoldalú, csak a vagyoni érdekek kifejezésé-
re alkalmas. Ennek hatására alakult ki a dualista gondolkodás, mely a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó 
személyhez fűződő jogokat is oltalomban kívánta részesíteni. Ez persze legélesebben a szerzői jog területén 
jelentkezett, az iparjogvédelemben ugyanis, annak hangsúlyosan gazdásági jellege miatt, már a ’80-as évek-
től jelentek meg a tulajdoni elméletet tükröző munkák, többek között Bobrovszky Jenő tollából. Nézete sze-
rint a fentebb leírt – tulajdoni, személyiségi, versenyjogi – elméletek csak egy-egy nézetét adják a jogterület-
nek, és nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő viszonyban állnak egymással. Mindegyik csak egy 
zárt rendszerű részelmélet, amely vagy az alkotó személyét, vagy a jog tárgyát vagy a jogi szabályozás mód-
szerét ragadja ki. Ezért ő a nyitott, plurális elméletrendszerek alkalmazhatóságát vallja, amelybe minden 
részelmélet beleilleszthető.24 

4. TULAJDONJOGI INKONZISZTENCIA, AVAGY A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSUNK ELLENTMONDÁSAI 

A mai magyar magánjogunk – egyre inkább támadott – alaptézise, hogy a tulajdonjog tárgyai a dolgok. 
Azonban különbséget kell tenni a tulajdonjog közvetlen és közvetett tárgya között. A közvetlen tárgya 
ugyanis mindig valamely emberi magatartás, ami a tevés, nem tevés és a tűrés összessége. A dolog pedig 

                                                            
20 SZLADITS KÁROLY: A magyar magánjog. 4. köt., kötelmi jog különös rész, 1942, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 231–232. o. 
21 SERÁK ISTVÁN: Átkelők a dolog-fogalom határain – a jogirodalom szemszögéből, in Iustum, Aequum, Salutare, III. 
2007/4. szám. 227. o. 
22 EÖRSI GYULA: A tulajdonátszállás kérdéseiről, in SÁRKÖZY TAMÁS – VÉKÁS LAJOS (szerk.): Eörsi Gyula 
emlékkönyv, 2002, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 338–341. o. 
23 Uo. 341–346. o. 
24 BOBROVSZKY JENŐ: Iparjogvédelem és csúcstechnika, 1995, Országos Találmányi Hivatal, Budapest, 56–57. o. 
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mindig csak a tulajdonjog közvetett tárgya, akkor is, ha ez a distinkció nem alapul jogszabályi rendelkezése-
ken.25 Vizsgálódásaink csak a tulajdonjog közvetett tárgyaira terjednek ki. 

A magyar jogi szabályozás alapján – de a szakirodalom által részben vitatottan – dolognak a birtokba 
vehető testi tárgyakat tekintjük, kiegészítve a pénzzel, értékpapírral és az emberi uralom alá hajtható termé-
szeti erőkkel. Ezt ugyan a Ptk. nem mondja ki, nem ad a dolog fogalmára egzakt meghatározást, de logikai 
következtetéssel a 94. § (1) bekezdésből eljuthatunk ehhez a definícióig. Ez a norma rögzíti ugyanis, hogy a 
tulajdonjog tárgya valamely birtokba vehető dolog lehet. Ez alapján a dolog primer tulajdonsága a birtokba 
vehetőség – fizikai és nem jogi értelemben –, ez pedig testi jelleget feltételez, vagyis a birtokba vétel abszt-
rakt lehetőségét.26 

Az alkotmányokban található tulajdonjogi fejezetek kiemelt fontosságúak, mert a tulajdonjog védel-
mének legmagasabb fokát az alkotmányos alapjogként történő elismerése jelenti. A védelem alapja, hogy a 
tulajdonjog gyakran összefonódik az emberi méltósághoz való jog által védett értékekkel. Az, hogy az Al-
kotmány 13. § (1) bekezdése a védelem határát a tulajdonhoz való jogra terjeszti ki, egyszersmind azt is je-
lenti, hogy az Alkotmány a tulajdonhoz való jogot általában, és nem a polgári jogi tulajdonfogalmat preferál-
ja, vagyis nem egy dologi jogi kategóriáról van szó.27 Menyhárd Attila felfogásában a Ptk. fogalomrendsze-
rében a tulajdon definíciója nem áll összhangban az alkotmányos tulajdonfogalommal, ugyanis a magánjogi 
tulajdon csak olyan keretek között létezik, amennyiben annak a törvényhozó hatalom teret enged. Így az 
alkotmányos tulajdonfogalom nemcsak hogy nem azonos a polgári jogi szabályozásban tükröződő tulajdon-
jogi koncepcióval, de a polgári jogi tulajdon közvetett tárgyainál – a dolgoknál – is sokkal szélesebb kört ölel 
fel, és a Ptk. 94. § ehhez mérten korlátozza a birtokba vehető testi tárgyakra.28 

Ugyanakkor Menyhárd felhívja arra is a figyelmet, hogy az alkotmányos védelem kiterjed azokra a 
vagyoni értékű jogokra is, amelyeket a jogrend úgy rendel a jogosulthoz, hogy az a rendelkezési jogával 
szabadon rendelkezhet a jogosultsága vonatkozásában. Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság (a továbbiak-
ban AB) 17/1992. (III. 30.) számú határozata is, melyben a testület elvi éllel állapította meg, hogy az Alkot-
mány 13. § (1) bekezdése nemcsak a tulajdonjog, hanem az azzal összefüggő összes vagyoni jog biztosításá-
ra vonatkozik. Ha nemzetközi színtérre tekintünk ki, ott is azt láthatjuk, hogy több külföldi alkotmánybíróság 
is a vagyoni jogokat az alkotmányos tulajdonvédelem területe alá vonja. Erre tekintettel az AB értelmezésé-
ben a tulajdonvédelmi rendelkezéseket olyan alapjognak kell tekinteni, amelyet mind az AB, mind a rendes 
bíróságok az egyéb dologi jellegű vagyoni jogok biztosítása érdekében alkalmazhatnak.29 

Egy évvel később az AB a 64/1993. (XII. 22.) számú határozatában már jobban árnyalta ezt a felfo-
gást. A testület leszögezte, hogy az alkotmányos tulajdonvédelem köre és módja nem szükségképpen követi 
a polgári jogi fogalmakat. Tehát az alkotmány tulajdonvédelme nem egyezik meg az absztrakt polgári jogi 
tulajdon védelmével, azaz sem a birtoklás, használat és rendelkezés részjogosítványával, sem pedig negatív 
és abszolút jogként való meghatározásával. Az AB felfogása szerint az Alkotmány a tulajdonjogot mint az 
egyéni cselekvési autonómia hagyományos anyagi alapját részesíti alapjogi védelemben. Amikor az egyéni 
autonómia ilyen jellegű védelméről van szó, a tulajdonvédelem kiterjed a tulajdon egykori ilyen szerepét 
átvevő vagyoni jogokra, illetve közjogi jogosítványokra is. Ugyanakkor az alkotmányos védelem tárgya 
elsősorban a tulajdoni tárgy, azaz a tulajdon állaga.30 Itt tehát már fellelhető a dolgok primátusa a jogokkal 
szemben.  

Ugyanezen a nézeten van Drinóczi Tímea is, aki szerint „az alkotmányjogi, illetve alapjogi értelemben 
használt tulajdonhoz való jog önálló életet él, a polgári jogi értelemben felfogott tulajdonjoghoz képest eltérő 
kategóriát jelöl”.31 Véleménye szerint – támaszkodva az AB 64/1993. számú határozatára – azonban az nem 
állapítható meg, hogy a magántulajdont az alkotmány csak olyan mértékig védené, amennyire azt a jogalkotó 
engedi. Elismeri, hogy a tulajdonhoz való absztrakt jogot a konkrét tulajdonosi helyzetre és tulajdonlási vi-
szonyokra nézve a jogalkotó tölti ki tartalommal, s ennek során akár korlátokat is meghatározhat. Ezzel 
együtt a törvényhozót is kötik korlátok, ugyanis az általa megalkotott szabályrendszernek tiszteletben kell 

                                                            
25 LENKOVICS BARNABÁS: Magyar polgári jog: Dologi jog, 2008, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., Budapest, 75–
76. o. 
26 Uo. 35. o. 
27 SERÁK: i. m. 225. o. 
28 MENYHÁRD ATTILA: A tulajdon alkotmányos védelme, in Polgári Jogi Kodifikáció, 2004/5–6. szám, 26. o. 
29 17/1992. (III. 30.) ABH. 
30 64/1993. (XII. 22.) ABH. 
31 DRINÓCZI TÍMEA: Az alkotmány magántulajdonra vonatkozó rendelkezésének és 13. §-ának értelmezése, in Magyar 
Jog, 2004/10. szám, 607. o. 
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tartania az alkotmányos kereteket, az alapjog tartalmát nem üresítheti ki és a korlátozásokkal nem szüntetheti 
meg az alapjog tárgyát. Az Alkotmányból eredően a jogalkotó feladata kettős: egyrészt biztosítania kell a 
tulajdonhoz jutás elvi lehetőségét, másrészt a már megszerzett tulajdon védelmét kell garantálnia.32 

Sólyom László a német funkcionalista felfogás alapján terjeszti ki a védelmet a polgári jogi fogalmak 
keretein kívülre. „Azonban a védelem kapcsán kételyeinek is hangot ad, amikor úgy ír, hogy »[…] az egy-
szer már engedélyezett, rendszeres jövedelmet hozó tevékenységnek valóban van-e köze a dologi tulajdon, és 
a kiterjedéssel egyre bizonytalanabb határú vagyoni értékű jogok egységéhez (beleértve az üzleti hírnevet, 
ügyfélkört, stb.), amelyet a vállalkozás foglal össze, kétséges.«”33 

A német Konrad Hesse felfogása szerint azért szükséges a vagyoni értékű jogokat alkotmányos tulaj-
donvédelemben részesíteni, mert a gazdasági szükségszerűség és változások okán már ezek nyújtják a mate-
riális tulajdoni tárgyak helyett a létbiztonságot.34 

Menyhárd is – Hessével egyetértően – azt vallja, hogy a Ptk. és az Alkotmány közötti tulajdonfogalmi 
inkonzisztencia azért zavaró, mert a Ptk. szűkebb tulajdonfogalma már nem felel meg a gazdasági élet szük-
ségleteinek, mivel ma már a jogok forgalma nagyobb, mint a dolgoké. Nézete szerint a vagyonjogi szabályo-
zás feladatai két funkció mentén határozhatóak meg. Egyrészt meg kell határozni a védett vagyonjogi pozíci-
ót, másrészt biztosítani kell e pozíciók forgalomképességét és védelmét.35 A védett vagyonjogi pozíciókat 
négy kategóriába sorolja: 

 dolgokhoz kapcsolódó hasznosítási privilégiumok, 
 követelések, 
 forgalomképes jogok, 
 szerződési pozíciók. 

Véleménye szerint a jogok forgalomképességét az azt szabályozó tárgyi jognak kell meghatároznia, és kü-
lön-külön kell definiálni mindegyiket, mert sokféleségük és eltérő jellemzőik folytán általános érvényű sza-
bályt aligha lehetne kreálni, vagy csak olyan absztrakt szabályt, ami tartalmilag valójában értelmezhetetlen. 

A követelések tartalmát a kötelmi jog szabályanyaga foglalja magában, átruházásukra nézve az en-
gedményezés adekvát megoldást jelent. Így álláspontja szerint a tulajdonjog tárgyává tenni őket felesleges 
megkettőzése lenne a jognak, és érdemi újdonságot nem hozna.36 

A szerződési pozíciók tekintetében is a sokszínűség a probléma. Mivel minden szerződéses pozíció 
más és más tartalmat hordoz, lehetetlen lenne általános jellegű szabályt alkotni az átruházhatóságukra vonat-
kozóan. 

Ezekre figyelemmel Menyhárd úgy véli, hogy egy generális tulajdoni szabályozás, mely az összes fent 
említett vagyonjogi pozíciót magába implementálná, tartalmatlan lenne absztraktsága miatt, arról nem is 
beszélve, hogy rengeteg kivételt kellene meghatározni, hiszen többek között a tulajdoni igények, a birtok, a 
birtokvédelem értelmezése meglehetősen nagy nehézségekbe ütközne a kiterjesztett tulajdonfogalom eseté-
ben.37 

A magyar bírói gyakorlatban újabban felmerült az „eszmei dolog” fogalma a korlátolt felelősségű tár-
saságban tagsági jogot megtestesítő üzletrész jogi minőségének meghatározásával összefüggésben. A '88-as 
Gt. lehetővé tette az üzletrészek adásvétel útján történő átruházását. A probléma ott jelentkezett, hogy az 
üzletrész nem fért bele a Ptk. dolog fogalmába, holott a jogszabály tulajdoni tárgyként kezelte, s ez alapján 
átruházhatónak és megterhelhetőnek kellene lennie. A védjegyekkel kapcsolatban ugyanez megállapítható. 

Az értelmezés kapcsán felmerülő jogi ellentmondások kétirányúak. Az egyik problémakör az, hogy 
nem volt világos, hogy az üzletrészt milyen szabályok szerint kell átruházni, ugyanis az adásvétel közvetett 
tárgya a Ptk. 365. § (1) bekezdése alapján a dolog, tehát az üzletrészre nem lehetnének alkalmazandóak az 
adásvétel szabályai. Ugyanígy az engedményezés sem adekvát megoldás, hiszen az a követelések, és nem a 
                                                            
32 DRINÓCZI: i. m. 609. o. 
33 SERÁK: i. m. 227. o. 
34 Uo. 227. o. 
35 MENYHÁRD ATTILA: Tulajdonvédelem és kisajátítás, in Liber Amicorum. Ünnepi előadások és tanulmányok 
Harmathy Attila tiszteletére, 2007, ELTE–ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 241. o. 
36 Ezzel ellentétesen vélekedik Bíró György, aki a követelések átruházására is a tulajdonátruházó szerződéseket 
alkalmazná. Ugyanakkor nem tartja feltétlenül szükségesnek a dolog fogalom kiszélesítését, csupán az átruházás 
lehetséges tárgyait bővítené ki sajátos jogtárgyakkal. Lásd bővebben: BÍRÓ GYÖRGY: Átruházó szerződések, in Polgári 
Jogi Kodifikáció, 2003/2. szám, 18. o. 
37 MENYHÁRD ATTILA: A tulajdonjog tárgyai, előadás a Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis című konferencián, 
2010.09.21., Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar. 
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jogosultságok átengedését jelenti. A jogátruházás kiszorult a Ptk. keretei közül, és az csak egyes speciális 
jogszabályokban maradt meg. A bírói gyakorlat ezt úgy oldotta fel, hogy „eszmei dolognak” minősítette az 
üzletrészt, s ezzel lehetővé tette – analógia legis – útján az adásvételre vonatkozó szabályok alkalmazását.38 
Sárközy Tamás ezen túlmenően magát az egész vállalatot, mint vagyonegységet is a tulajdon tárgyának tart-
ja. A jogirodalom nem egységes ezen a téren.39 

Másik oldalról a hibás teljesítés megítélése okozott ellentmondást, mert a hibás teljesítésre alapozott 
árleszállítási vagy kártérítési követelésekre a Legfelsőbb Bíróság azzal reagált, hogy e tekintetben nem mi-
nősítette a Ptk. szerinti dolognak az üzletrészt.40 Az üzletrésznek ez a jogi Janus arcúsága a szellemi tulajdon 
körében, így védjegyek esetében is megfigyelhető, az üzletrész és a védjegy közötti párhuzam tagadhatatlan, 
a fent említett jogi problémák ugyanúgy felmerülnek. 

Látható, hogy elméleti szempontból a szellemi alkotások, és közelebbről a védjegy rendszertani elhe-
lyezése nem is olyan egyszerű, korszakonként változó tendenciák és tulajdonelméleti konfliktusok nehezítik 
a besorolást. A hatályos Ptk. alapján dolognak nem tekinthetőek, hiszen nem vehetőek birtokba, mert nem 
testi tárgyak. A védjegy egy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés (akár szellemi alkotásnak is minősül-
het), amelyhez egy iparjogvédelmi jogosítványcsomag kapcsolódik. Ha e jogosítványcsomag tartalmát lere-
dukáljuk, és a lényegi elemeit egy-egy kulcsszóban próbáljuk megragadni, akkor kétségtelenül a használat és 
a rendelkezés lesz a végeredmény. E két jogosultság ismerősen cseng a tulajdonosi triászból. A triász két 
tagja – a birtoklás a testetlen jelleg miatt nyilvánvalóan nem értelmezhető – ugyanúgy vonatkozik a védje-
gyekre is, mint a dolgokra. A 17/1992. AB határozatban helyesen megállapította a testület, hogy a használat 
joga egy olyan vagyoni értékkel bíró jogosultság, amely a tulajdonjognak önálló szelvényjoga. A határozat a 
rendelkezési jogra nem tér ki, de arról is megállapítható ugyanez. Amin tulajdonjog fennállhat, azon a tulaj-
donosi triász három eleme is fennáll. Felmerül tehát a kérdés, hogy a tulajdonjog és a szelvényjogai kölcsö-
nösen feltételezik-e egymást? Amin a használat vagy a rendelkezés fennállhat, azon a tulajdonjog is? E kér-
dés nem válaszolható meg egyértelműen. Az alkotmányos tulajdonfogalom alapján véleményem szerint ez 
egy egymást kölcsönösen feltételező kapcsolat, azonban a polgári jogi dogmatikában csak egyoldalú reláció, 
mert nem lehet minden tulajdonjog tárgya, amin használati vagy rendelkezési jog állhat fent. Így ismét azzal 
a problémával találjuk magunkat szembe, hogy a jogrendszerünk által használt több tulajdonfogalom elméle-
ti és gyakorlati ellentmondásokat szül. 

5. A VT. „TULAJDONJOGI FELFOGÁSA” 

A Vt. indokolása elismeri, hogy a védjegyoltalom dinamikus oldalához tartozik annak a kérdésnek a vizsgá-
lata, hogy a védjegyek és az oltalmukból eredő kizárólagos jogosultságok milyen módon vesznek részt a 
vagyoni forgalomban. Ehhez képest a védjegyek átruházásáról igen szűkszavúan rendelkezik a törvény. A 
III. fejezet a védjegy és oltalma a vagyoni forgalomban címet viseli, és ebből mindössze egy szakasz, a 19. § 
foglalkozik az átruházás során bekövetkező jogutódlás kérdésével. A 22. § pedig a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvényre hivatkozik az egyéb szabályok alkalmazásának tekintetében. 

A törvény szakított a szellemi alkotások jogára vonatkozó addigi koncepcióval, mert – az indokolása 
szerint – az addig elfogadott elmélet ugyan erős gyökerekkel bír a magyar magánjogban, de a védjegyekre és 
a védjegyek oltalmára nézve gyakorlatilag értelmezhetetlen. Az a megközelítés, hogy a szellemi alkotás az 
alkotó „objektiválódott megnyilvánulása”, s hogy ennek következtében az iparjogvédelemmel és a szerzői 
joggal kapcsolatos jogok elválaszthatatlanok az alkotó személyétől és személyhez fűződő jogaitól, a védje-
gyek vonatkozásában alkalmazhatatlan. Ha a hagyományos álláspontot fogadnánk el, az azzal járna együtt, 
hogy a védjegyek elveszítenék piaci- gazdasági funkciójukat. E tekintetben Elster versenyjogi elmélete hatott 
a Vt.-re, így – véleményem szerint helyesen – a védjegyek piaci versenyben betöltött szerepét hangsúlyozza 
a törvény. Az indokolás kiemeli azt is, hogy noha a védjegyek egy része alkotási folyamat eredményeképpen 
születik, de a vagyoni értéke ettől teljesen független, mert azt a megkülönböztető képessége és a vásárlók 
körében elért jó hírneve, goodwillje fogja meghatározni, tehát az teljesen piaci alapú. Viszonylag ritka az 
olyan védjegy, amelyiket az azt megalkotó grafikushoz vagy tervezőhöz kötnénk (például Walt Disney), és 
nem a védjegy mögött álló vállalkozáshoz vagy annak termékéhez. A megkülönböztető jelzések jogi funkci-
                                                            
38 Lásd bővebben: BALÁSHÁZY MÁRIA: Az üzletrész átruházásának egyes kérdéseiről, in PÁZMÁNDI KINGA (szerk.): 
Sárközy Tamás- ünnepi kötet, 2006, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft, Budapest, 9–25. o. 
39 GELLÉRT GYÖRGY (szerk.): A polgári törvénykönyv magyarázata, 1998, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 252–253. o. 
40 MENYHÁRD ATTILA: Dologi jog, 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 47–48. o. 
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ójában az alkotó folyamatok irrelevánsak, éppen ezért nem az a lényege a védjegyoltalomnak, hogy a védje-
gyet, mint szellemi alkotást védje a jogosulatlan elsajátítástól, hanem az, hogy a védjegy jogosultja számára 
kizárólagos használati jogot biztosítson, ezáltal megvédve őt attól, hogy mások a versenyben az ő védjegyére 
építve jussanak indokolatlan versenyelőnyhöz, illetve, hogy a fogyasztóknak a védjeggyel kapcsolatos ked-
vező értékítéletét mások jogosulatlan védjegyhasználata csorbítsa.41 

A törvény a fenti axiómákat helyesnek véve azon az elvi állásponton van, hogy a védjegy vagyon-
tárgy, a vállalat vagyonának része, és hogy a védjegyen fennálló oltalom a szellemi tulajdon egyik formája. 
A Vt. ezzel gyakorlatilag az angol tulajdoni elmélet irányába fordult, elfogadva azon kevés magyar magán-
jogász véleményét, akik ezt vallották, és szembemenve a hagyományos magyar jogelmélettel, illetve meg-
bontva a korábbi időszak szellemi tulajdonra vonatkozó elméletét. De ez a megközelítés következik a TRIPS 
egyezményből42 is, ami a tagállamokra bízza az átruházás feltételeinek meghatározását azzal, hogy lehetővé 
kell tenni a védjegyek átruházását a vállalatok vagy azoknak egy részének átruházásától függetlenül is.43 A 
PUE a védjegyek ilyen szintű önállósításáig nem jutott el, ugyanis az még a védjegy átruházásának feltételé-
ül szabja a vállalat átruházását is.44 

Magyarországnak közösségi és nemzetközi szinten is alkalmazkodnia kell a védjegyjogi jogharmoni-
zációs trendekhez, így anyagi jogi értelemben a 89/104/EGK tanácsi irányelv, míg eljárási értelemben a 
TLT45 és a TRIPS egyezmény köti hazánkat. Az irányelv azonban a védjegyek átruházásra vonatkozóan nem 
tartalmaz előírásokat, a közösségi védjegyekre irányadó átruházási szabályok pedig nem kötik a magyar jog-
alkotót. 

A Vt. tehát megtette az első lépést az átruházhatóság megkönnyítése irányában, a Ptk. azonban még 
várat magára. A hatályos Ptk. alapján, ahogy fentebb is említettem, az adásvétel tárgya csak forgalomképes 
dolog lehet. Ez azt eredményezi, hogy a védjegyek átruházására az adásvétel szabályait –annak dolgokhoz 
kötöttsége okán – legfeljebb analógia útján lehet alkalmazni. Az országgyűlés által elfogadott, de az Alkot-
mánybíróság miatt hatályba nem lépett új Ptk. azonban szakított ezzel a merev állásponttal, és elismerte a 
jogokat és követeléseket is, mint az adásvétel tárgyát. Ezzel a szemléletváltással a védjegyoltalom átruházása 
is beemelhető lett volna a Ptk. keretei közé. A koncepciót a szakirodalom részéről rengeteg kritika érte, de 
véleményem szerint ez a megoldása pozitív hatással lenne a védjegyjogra. Ha egy Ptk.-beli szerződéses 
konstrukció egyértelműen alkalmazható lenne a védjegyátruházásokra, az mind a szerződő felek, mind pedig 
a jogalkalmazó dolgát megkönnyítené. Arra a kérdésre, hogy ez az igény a jövőben kielégítést nyer-e, a je-
lenleg készülő újabb Ptk. fog választ adni. 
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