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Az IBA a gazdasági világválságról és a jogászok felelösségéröl

A helyzet kulcsa az ügyvédek kezében van?
Az 1947-ben alapított International Bar Association (Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Szövetsége, IBA) az ügyvéd

ség legnagyobb szakmai egyesülete, több mint 150 országból 195 nemzeti ügyvédi kamara és 30 000 ügy
véd taggal rendelkezik. Mint minden évben, 2008 októberében is megrendezték éves konferenciájukat, ame

lyen az eddigi legnagyobb részvétellel, több mint 3000 gyakorló jogász vett részt Buenos Airesben. Az IBA éves
konferenciái mindig gazdag, a gyakorló jogászokat érinto aktuális témakörökben szervezett, tematizált prog
rammal rendezik meg, amelyen egy-egy aktuális, globális kérdéskör áll a közel százötven eloadás és workshop
fókuszában. Az alábbiakban a konferencia szakmai hátterét is megadó nyitó eloadást ismerteti szerzonk, aki

maga is részt vett a jelentos nemzetközi eseményen.

Dr. Sándor István ügyvéd, Budapest

Napjaink központi témáját, a

gazdasági világválság eloz
ményeit, lehetséges hatásait
és ehhez kapcsolódóan a jo

gászok lehetséges szerepét vizsgálta elo
adásában Hernando de S oto, a limai szék
helyu Intézet a Szabadságért és Demok
ráciáért elnöke, akit az Economist szaklap
a világ két legfontosabb gondolkodójá
nak egyikeként rangsorolt. A neves köz
gazdász eloadásában a jog és gazdaság
inkonzisztenciájára is visszavezette a vál
ság gyökereit. A másodlagos jelzáloghitel
válság (sub prime-válság) közvetlen eloz
ményei a spekulaúv, érték-, pénz és fede
zet nélküli kölcsönökben keresendok. A

valós érték nélkül kihelyezett pénzeszkö
zökbol folytatott beruházások, a sokszor
átláthatatlan befektetési és finanszírozási

konstrukciók mögül idovel eltunt a tény
leges fedezetet képezo érték, ami elso
sorban az ingatlanalapok által kezelt va
gyonban testesült meg.

Az Amerikai EgyesÜlt Államokban az
évezred fordulóját követoen az alacsony
kamatláb ak mellett a hitelintézetek ked

vezo kamatfeltételek mellett nyújtott
kölcsönei a lakosság eladósodásához ve
zettek, sok esetben a kölcsönök fedezete

már jelzálogjoggal terhelt ingatlan volt,
vagyis az adós által felvett kölcsönnek a
tényleges vagyoni fedezete nem állt ren
delkezésre. A kedvezo feltételekkel fel

vett kölcsönök az ingatlanberuházásokat
élénkítették, ami az ingatlanárak eltúlzott
emelkedéséhez vezetett, vagyis az ingat
lanok tényleges értékénél jelentosebb
összegu kölcsön terhelte azokat. A kép-

zeletbeli inga egyszer csak átlendült a
másik oldalára, ugyanis a kölcsönök
visszafizetéséhez forrásokra lett volna

szükség, amit azonban az adósok már
nem tudtak kitermelni. Az adósok fizeté

si kötelezettségeiknek nem tudtak eleget
tenni, a kölcsön tényleges fedezetének
értéke pedig elmaradt a tartozás összegé
tol, így a finanszírozó hitelintézetek ré
szére nem került visszafizetésre a köl

csön teljes összege, ami a hitelintézetek
számára likviditási problémákat okozott.
Ezt a folyamatot tovább erosítette az,
hogyahitelintézetek egymás közti, bank
közi hitelezése folytán a likviditási hiány
valamennyi pénzintézetre dominóeffek
tusként hatott.

A gazdasági világválság jogi megközelí
tésben is értékelendo. A társadalom és a

gazdaság központi elemét képezi a tulaj
don, amelynek a jogrend világába történo
megfelelo átültetése a tulajdonjog intéz
ményével történt meg. A valóságban a tu
lajdon tekintetében az adott dolog feletti
fizikaí rendelkezés lehetoségét ismerhet
jük meg, a tulajdonos a sajátjaként szá
mon tartott dolgot elsosorban használja,
hasznait szedi, fizikai uralmában tartja és
döntése szerint azt más számára is áten

gedheti. A jog szintjén a tulajdonjog a
klasszikus jogosítványok (használat, gYÜ
mölcsök szedése, birtoklás, rendelkezési

jog) gyakorlását jelenti. Eddig a pontig a
jog megfeleloen képezi le a valóságot, az
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Az érték a polgári jogi jogviszonyokban alapvetoen a kötelmi

jogviszonyokban nyer elsodlegesen jelentoséget.

alapveto probléma akkor merül fel, ami
kor a tulajdonos más személynek idegen
dologbeli jogot enged létesíteni a tulajdo
nában álló dolgon, a gazdasági életben ti
pikusan zálogjogot enged azon oly mó
don, hogya dolog nem kerül ki a tulajdo
nos birtokából. A zálogjog (jelzálogjog,
keretbiztosítéki jelzálogjog, önálló zálog
jog) ettol kezdodoen nem csak a tulajdo
nos (adós) és zálogjogosult között létre
jött fokötelem biztosítéka lesz, hanem
önállóan is értékkel bír, hiszen a foköte

lem (pl. pénzkölcsön) ezáltal magasabb
szintu gazdasági értéket képvisel. (Hason
ló a helyzet egyébként a gazdasági társasá
gokban meglévo részesedések, a szellemi
alkotásokboz fuzodo jogok értékítélete
esetében is.) Ettol a ponttói kezdodoen a
tulajdonos részére nyújtott kölcsön szere
pe háttérbe szorul - azt az adós vagy
visszafizeti, vagy nem, valójában ez már
érdektelenné válik - ténylegesen gazdasá
gi szempontból értékkel a biztosítékul
szolgáló vagyontárgy kerül középpontba.
Az idegen dologbeli jog ettol kezdodoen a
hitelezo vagyonának részét képezi, amely
re o is megfelelo finanszírozást kaphat
harmadik személyektol, akár közvetlen
módon szintén kölcsönügylet alapján,
akár közvetett módon, értékpapír kibo
csátásával. A láncolatban itt eljutunk ah
hoz a ponthoz, ahol a tulajdonos tulajdo
nában álló vagyontárgy már csak virtuáli
san fedezheto fel, azt a jog szintjére nem
tudjuk leképezni, hiszen a hitelezot fi
nanszírozó harmadik személyek már
nem rendelkeznek olyan jogosítvánnyal,
amellyel a dolgot fizikailag megszerezhet
nék, valójában csak olyan jogaik lesznek,
amelyek az áttételesen elzálogosított do
log felett már semminemu rendelkezésre
nem jogosítják fel oket.

A fenti gondolatmenet alapján tehát
"elvész" a dolog a jog számára, és ettol
kezdodoen csak intellektuális fogalom
szintjén létezik, de a valóságban is "átala
kul" a dolog és csak papíron, virtuálisan
létezik a továbbiakban. Ebbol eredoen a

harmadik személyeket megilleto követelé
sek;, jqgok ÖD.till6 éJe:ret: éluek;. ömill6.h>
reskedelmi forgalom tárgyai lehetnek,
úgy, hogy ténylegesen valódi gazdasági
tartalom már nem lesz mögöttük.

Hernando de Soto, a világ egyik legin
novatívabb gondolkodójának pragmatikus
megközelítését tovább folytatva, álláspon-
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tom szerint a jogászok számára alapveto
en azt a problémát veti fel, hogy a jog
szintjén miként kezelheto az érték fogal
ma. Valamely vagyontárgy (ingó, ingat
lan), vagyoni értéku jog (goodwill, know
how stb.) értékét az határozza meg, hogy
az a jogosult ja számára milyen további
hasznokat hajt, illetve mások számára mi
lyen ellentételezést ér meg annak meg
szerzése. Az érték a polgári jogi jogvi
szonyokban alapvetoen a kötelmi jogvi
szonyokban nyer elsodlegesen jelentosé
get, foszabályként feltételezve, hogy a

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke
arányban áll egymással, vagyis a szolgálta
tásért olyan ellenszolgáltatás kerül nyúj
tásra, amelyet harmadik személyek is telje
sítenének ellenszolgáltatásként. Ez a köl
csönszerzodések esetében azonban állás

pontom szerint nem megvalósítható, hi
szen a pénzkölcsön nyújtása ellenében az
adós a kölcsön összegét a kikötött járulé
kokkal együtt köteles visszafizetni, vagyis
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gyontárgyban megtestesült vagy vagyoni
jogban megformált érték csak legfeljebb
biztosítéki oldalon jelentkezik, a kötelem
foszolgáltatásaiban nem. Ebbol eredoen
nem befolyásolja a szerzodésben szereplo
szolgáltatások egyensúlyát az, ha a járulé-

kos kötelemnek megfeleloen alapított jel
zálogjog közvetett tárgyát képezo ingatlan
értéke a fokötelemben szereplo kölcsön
összegével nem áll arányban.

Az érték megállapítása során tehát há
rom tényezot szükséges vizsgálni. Egyrészt
annak van jelentosége, hogy az adott va
gyontárgy, vagyoni értéku jog a jogosult ja
számára mennyiben szükséges. Ennek
annyiban van jelentosége, hogy ha annak
nem lenne birtokában, úgy azt be kell-e
szereznie vagy sem. Másrészrol azt kell
vizsgálni, hogy az adott vagyontárgy, va-

gyoni értéku jog hasznosítása mások szá
mára milyen ellenszolgáltatás mellett való
sulhat meg, továbbá harmadrészrol annak
van jelentosége, hogy a vagyontárgy vagy
jog átruházása milyen ellenszolgáltatás
mellett történet. Az elozoekben felsorolt

esetekben az érték meghatározás a szolgál
tatások pénzre való átszámításával történik.
A pénz önmagában valójában nem érték,
csak egy olyan közvetíto eszköz, amely
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mas. Amikor a hitelintézet pénzkölcsönt
nyújt az adós részére, annak ellenszolgálta
tásaként a kölcsön összegének visszafizeté
sét és az ahhoz kapcsolódó kamatoknak,
költségeknek a megfizetését várja el. Ön
magában a kölcsön felvételével az adós te-
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hát rosszabb helyzetbe kerül, mint a köl
csönfelvétel elott, hiszen az o szolgáltatása

nagyobb értéket képvisel mint a hitelezoé.
Abban az esetben, ha az adós a kölcsönt

olyan vagyon megszerzésére fordítja, ame
lyet kizárólag saját használatra szán, úgy a
kölcsön visszafizetését egyéb javaiból
kénytelen megvalósítani. Ha a kölcsönt
olyan javakra fordítja, amelyek számára
hasznot hoznak, akár azok hasznosításával,

akár az azok megszerzése és elidegenítése
között jelentkezo vételár-különbözettel,
úgy csak az a kérdés, hogy ez az értéktöbb
let megfelelo fedezetet nyújt-e a kölcsön és
járulékainak visszafizetésére. A kölcsön
nyújtása során a visszafizetés kockázata
úgy tunik, mint ha csak az adósnál jelent
kezne, azonban valójában a hitelezo nél leg
alább ekkora kockázat merül fel, hiszen ha
az adós nem tud törleszteni, akkor a hitele

zo végso soron nem jut hozzá az általa fo
lyósított kölcsönhöz. Ezt a hitelintézet az
zal csökkenti, hogy a kölcsön folyósítását
biztosítékhoz köti, amely alapján a kölcsön
tényleges értékét már valóságos, fizikailag
is megfogható vagyontárgyhoz köti, így pl.
ingatlanhoz. Ettol kezdodoen azonban

már a kölcsön értékméroje a fedezet lesz,
hiszen a hitelezo végso soron lehet, hogy
csak ebbol nyerhet kielégítést az adós nem
teljesítése esetén. Másrészrol viszont a köl
csön nyújtását követoen a fedezet átértéke
lodése nem befolyásolja a felek között lét
rejötr kölcsönszerzodés szerinti adósi fize
tési kötelezettség mértékét. Ezt a mai jogi
szabályozás már nem tudja követni, csak
drasztikus szankciókar biztosít a jogvi
szony megszüntetés ére. A kölcsönszerzo
dés megkötésekor a jogi szabályozás a felek
szolgáltatásainak egyensúlyát, értékará
nyosságát a nyújtott kölcsön összege és a
lejáratkor megfizetendo pénzösszeg teljes
összegéhez viszonyítja. Valójában azonban
a kölcsön tényleges értékét a biztosítékul
lekötött vagyontárgy - beleértve az adós
valamennyi vagyonát is - határozza meg,
hiszen az adós fizetésképtelensége esetén a
hitelezo csak ebbol nyerhet kielégítést.
Amennyiben a fedezetül szolgáló vagyon
értéke nem éri el a kölcsön és járulékainak
értékét az adósi teljesítés idopontjában, úgy
értékaránytalanság következik be a szerzo
désben. Ez az értékaránytalanság ettol kez
dodoen futótuzként halad végig a hitelezo

által felvett hitelek rekintetében (bankközi
hitel, kibocsátott értékpapír stb.).

A kölcsönügyletek kétségtelenül élén
kítik a gazdaságot és elosegítik a terme
lést, munkahelyek teremtését, fejlesztése
ket eredményeznek. A jogi szabályozás
ban azonban biztosítani szükséges azt,
hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás ér
tékarányossága is megjelenjen, vagyis a
kölcsönszerzodés alapján folyósított köl
csön értéke a kölcsön felhasználásával

konkrétan megszerezni kívánt vagyon
tárgy értékével álljon arányban.

A gazdasági világválság tapasztalataira
pusztán polgári jogi dogmatikai megköze
lítésben nehéz megoldásokat találni. Ter
mészetesen a hitelintézetek, ingatlanala
pok prudens muködését elosegíto pénz
ügyi ágazati szabályokban a hitelkihelyezé
sekre vonatkozóan lehet szigorító eloírá
sokat alkotni, és kétségtelen, hogy a fo
gyasztói gondolkodás racionalizálása ér
dekében a megfelelo tájékoztatási formá
kat és oktatást is szükséges elotérbe he
lyezni. Ez egyben üzenet az ügyvédi hiva
tást gyakorlók számára is.•


