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JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 

5. hét 

Szerződésalapok 

Szalai Ákos 

Az óra szerkezete 

I. Mi a szerződés? – Miért kötünk szerződést? 

II. Szerződési szabadság 

III. A közgazdaságtan elvárásai 

I. (neo)klasszikus 

II. Nem klasszikus 

IV. Kógens vs. diszpozitív szabályok 

I. Mi a szerződés? 

• Szerződés = jogilag kikényszeríthető ígéret 

• Mit jelent a kikényszerítés? 

– Kontinentális: pacta sunt servanda (szerződést teljesíteni kell) – 

természetben kikényszerítjük. 

– Angolszász: kártérítés – szerződés ígéret, hogy vagy megteszem, amit 

ígértem, vagy megfizetem a kárt, amit a nem teljesítéssel okoztam. 
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I. Miért kötünk szerződést? 

1. Elköteleződés – bizalmi játék 

2. Koordinációs probléma 

3. Ellentételezés 

I.1. Elköteleződés – bizalmi játék 

• Emlékezzünk: a bizalmi játék egyensúlyát kooperációvá alakítja. 

• Lényeg: ex ante: mindkettőjüknek jó! 

• Ex post: aki ki akar lépni, annak nem jó, kikényszerítés. 

• Ez az időinkonzisztencia. 

– Ex ante vs. ex post ösztönzők eltérnek 

– Ex ante a szerződés jó az építésznek is, mert ennek hiányában nem 

történne meg a beruházás, 0-t kapna. 

I.2. Koordinációs probléma 

• Szarvasvadászat (J.-J. Rousseau írta le.) Két vadász; vagy szarvasra (csak 

akkor siker, ha a másik is) – vagy nyúlra (kisebb a nyereségük, viszont ez nem 

függ a másik döntésétől) vadászik. Szimultán döntés.  

• Koordinációs probléma: két Nash-egyensúly; csak Sz-Sz Pareto-hatékony. 

• Szerződés?  Információt adnak: ők szarvasra mennek  

• Vállalják, hogy a másik tevékenység folytatása esetén szankciókkal sújtják 

őket? - Pl. ha a büntetés nagyobb, mint a nyúlvadászatból elérhető nyereség, 

akkor a nyúlvadásznak kifizetése már negatív.  

– De erre nem lesz szükség! – nincs időinkonzisztencia… 
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I.3. Ellentételezés 

Példa: biztosításkötés. Szállítási szerződés – kössenek-e a rakományra biztosítást, 

ki? Mindkét fél számára… 

1. …az a legjobb (ehhez tartozik a legmagasabb 4-es kifizetés), ha ő nem köt 

biztosítást, de a másik igen; a legrosszabb pedig az, ha egyikük sem köt (itt a 

legalacsonyabb, 0 a kifizetés). 

2. …jobb, ha csak ő köt biztosítást, és nem mindketten. 

– A szállító olcsóbban tud biztosítást kötni: az ő kifizetése nagyobb, akkor, 

ha csak ő köt biztosítást, mint amekkora a szállíttató kifizetése lenne 

akkor, ha csak ő kötne.  

Két Nash-egyensúly van. De nincs Pareto-elmozdulás közöttük!  

De az összköltség alacsonyabb, ha a szállító (és csak a szállító) kötne biztosítást.  

Új probléma: A kötelezett itt már nem érdekelt a szerződés megkötésében – a 

szankciót ex ante sem vállalná fel. (vö. ha ő nem, a másik megköti…).  

• De: neki olcsóbb a biztosítás => lesz olyan összeg… Pl. 1,2 felár. 

II. A szerződési szabadság 

Közgazdaságtan számára: 

• Coase-tétel a jogban: ha az alku hatékony – legyen is szabad. 

• Tranzakciós költség csökkentésének követelménye –  

– tegyünk is azért, hogy lehessen alkut kötni. 

Ismétlés: A Coase-tétel 

– A szerződési szabadság: a szerződő felek hatékony döntéseket fognak 

hozni; az összes kölcsönösen előnyös lehetőséget kiaknázzák.  

– Ha tranzakciós költség nulla! 

– Szerződési szabadságot növeli: tranzakciós költség csökkentése. 
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Ismétlés: Tranzakciós költség és csökkentése – a bíróságok, a vállalatok 

szerepe, diszpozitív szabályok 

– Williamson-modellje  

• Magas az idioszinkratikus beruházások szintje. 

• Nem lehet teljes szerződést kötni. 

• Fenyeget a másik fél opportunista viselkedése. 

–Szerződési formák (Williamson Macneil [1974] nyomán)  

III. A közgazdaságtan elvárásai 

1. (Neo)klasszikus elvárások 

Cooter–Ulen 

Craswell, Posner 

2. Nem klasszikus közgazdaságtan 

III.1. (Neo)klasszikus közgazdaságtan  

Szerződési jog legfontosabb ösztönző hatásai: 

1. Mennyi információt gyűjtenek és mennyit adnak át egymásnak a felek?  

2. Mennyi keresés után és kit választanak partnerüknek? 

3. Mennyire pontosan fogalmazzák meg a szerződést? 

4. Mennyi kockázatot vállalnak fel maguk, mennyit próbálnak a partnerükre 

hárítani – hogyan osztoznak meg a kockázaton? 

5. Betartják-e a szerződésben tett ígéretüket vagy megszegik azt? 
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6. Mennyire lesznek elővigyázatosak a teljesítés során – mennyi figyelmet 

fordítanak arra, hogy elkerüljék az esetleg a szerződésszegést, a szerződés 

lehetetlenülését maga után vonó problémákat? 

7. Mennyi beruházást eszközölnek arra alapozva, hogy a szerződés teljesülni fog? 

8. Ha már bekövetkezett a kár, a szerződésszegés, a lehetetlenülés, akkor milyen 

lépéseket tesznek a kárenyhítés érdekében? 

9. Nem várt, illetve nem szabályozott problémák esetében hajlandóak-e 

újratárgyalni a szerződést? 

• Emeljük ki: (v) betartják-e a szerződésben tett ígéretüket, vagy megszegik azt? 

• Létezik hatékony szerződésszegés… 

– Mikor hatékony megszegni a szerződést? 

• a szerződésteljesítés költsége > szerződésből várható haszon 

(jogosult oldalán)  

– Egyéni mérlegelés: 

• a szerződésteljesítés költsége > szerződésszegés esetén fizetendő 

kártérítés)  

– Egyéni és társadalmi mérlegelés egybeesik, ha 

• a szerződésből várható haszon (jogosult oldalán) = kártérítés. 
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III.2. Nem klasszikus joggazdaságtani 
elvárások 

• Korlátozott racionalitás? – Információs problémák + ha lenne információjuk, 

akkor sem (kognitív problémák) 

– Rendelkezünk-e ilyen egyértelmű, koherens, önellentmondásoktól nem 

terhelt preferenciákkal? Az emberek racionális mérlegelés alapján 

döntenek? 

• Paternalizmus? – Biztos, hogy az a szerződés, amely két ember szabad 

akaratából (és kellő tájékozottság birtokában, alacsony tranzakciós költségek 

mellett) jött létre, az ő érdekeiket szolgálja?  

– Perfekcionista, kommunitariánus érv: valójában mi is a jó neki. 

(A vágyak nem helyesek, nem szolgálják az ember valódi érdekeit 

– preferenciák nem helyesek) vs. korlátozott racionalitás érve: mérlegelést 

valaki megteszi-e? 

– Pl. nem helyes, ha a pillanatnyi élvezetét többre becsüli, mint a hosszú 

távú egészségét.  

IV. A szerződési jog eszközei: 
kógens és diszpozitív szabályok 

• Két alapvető eszköz: kógens és diszpozitív szabályok 

• Kógens szabály: mit tartalmazhat a szerződés 

– nincs jogi kikényszerítés, 

– esetleg üldöz (büntet) is – vö. tiltott dolgok kereskedelme. 

• Diszpozitív szabály: a szerződő felek eltérhetnek, ha a szerződésben 

egybehangzóan 

– jól megválasztott a szabály: tranzakciós költségeket csökkent – nem kell 

megállapodni az eltérésben, 

– szerződési szabadságot segíti. 
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IV.1. Hatékony diszpozitív szabályok 

Milyen a jó diszpozitív szabály? 

Többségi diszpozitív szabály: ne akarjanak mindent szerződésben szabályozni, 

egyszerűsödjön a tranzakció.  

– Ha félnek, hogy nem hatékony megoldás kerül a szerződésbe, ex ante 

alkudoznak 

– Olyan, amelyben a legtöbben megegyeznének – csak kevesen 

szerződjenek ki alóla. 

• Hogyan dönthető el, hogy miben állapodtak volna meg? 

• Olcsóbb a kockázatviselő tesztje: arra terhelték volna a kockázatot, aki azt 

olcsóbban viseli. 

– Aki olcsóbban felismerheti a kockázatot. 

– Aki olcsóbban csökkentheti a kockázatot – elkerülheti a bekövetkezését. 

– Aki olcsóbban tudja magát biztosítani. 

• A biztosítás lehet piaci: olcsóbban tud biztosítást kötni. 

• A biztosítás lehet önbiztosítás – pl. kellően nagy diverzifikált 

eszközpark esetén nem éri meg az egyes eszközökre biztosítást 

kötni, mert a biztosítási díj magasabb, mint az éves várható kár. 

• Milyen a jó diszpozitív szabály? 

• Büntető diszpozitív szabály [penalty default rule]: az egyik fél (tipikusan: több 

információval rendelkező) számára hátrányos.  

– Ha ezt a hátrányt el akarja kerülni, akkor kénytelen feltárni az általa ismert 

információkat.  

– Például ún. előreláthatósági szabály [Hadley-rule]: ha valakinek a 

szerződésszegés olyan kárt okoz, amelyről ő előre tudott, de nem közölte, 

akkor ezért a kárért nem jár neki kártérítés => mondja meg előre, 

kiszerződhet… (pl. szerződésben kikötve kártérítés nagyságát), de ezért 

vélhetően magasabb árat kell fizetni. 
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IV.2. Kógens szabályok osztályozása 

Tilt vs. kötelez 

Kizárja, hogy bizonyos dolgokról vagy partnerekkel szerződést kössünk.  

Szerződéskötési kötelezettséget ír elő (például kötelezően igénybe veendő 

közszolgáltatások: szemétszállítás, kéményseprés; szabad hozzáférés elve 

alapján távközlésben). 

Tartalmi vs. eljárásbeni 

Tartalmi – szubsztantív (minimálbér, a termékbiztonság vagy a kötelező garancia, 

jótállás). 

Eljárásbeliek: nem korlátozzák a szerződés tartalmát, de megszabják azt, hogy a 

szerződéskötés előtt, illetve fennállása alatt milyen magatartást (pl. kötelező 

információszolgáltatás) kell tanúsítani. 

– eljárásbeli kógens  a diszpozitív szabály mögött 

Standard vs. szabály 

Standardok – generálklauzulák: inkább csak célt (például a jóerkölcsbe ütköző 

szerződésekkel szembeni fellépést); azt, hogy sérül-e a konkrét esetben, azt a 

bíróság dönti el.  

Dzabályok [rules]: pontosan körülírjuk, hogy mit szabad és mit nem => 

kiszámíthatóak, viszont megkerülhetők.  

– Korlátozza a bíróságok mozgásterét – vs. törvényhozók elfogultsága 

korrupciója.  

IV.2. Kógens szabályok osztályozása: mikor? 

a) Ha a tranzakció harmadik felet is érint,  

b) ha a két fél viszonyát információs aszimmetria jellemzi,  

c) ha valamelyik fél racionalitása korlátozott. 



 10 

IV.3. Kógens vagy diszpozitív –  
a határok elmosása 

• Diszpozitív szabályok „ragadósak” lehetnek 

– Az eltérő rendelkezések miatt meglehetősen bonyolult a szerződéskötési 

(szövegezési) feladat – a bíróság számára egyértelmű legyen (pl. ha ex 

post vita, hogy mi az adott passzus értelme, vagy hogy tisztában voltak-e 

a jelentésével, akkor a bíróság: hogy inkább a törvény által kínált 

diszpozitív megoldást).  

– Status quo-hatás: maguk a felek sem mindig kérik az eltérést, jóllehet ez 

érdekükben állna. 

• Nem egyértelmű, hogy az adott szabály kógens vagy diszpozitív. 

IV.4. Kógens szabályok: állami vagy 
magánkikényszerítés? 

• Magánmegoldás: a sértett fél maga dönti el, hogy kívánja-e a jogrendszer 

(bíróság) segítségét. 

– Pereskedés költsége (közvetlen költségek – pl. ügyvédek; idő; a győzelem 

esélye – bizonyítás nehézsége) 

• Állami kikényszerítés: nincs ehhez kötve, tipikusan az állam szerve üldözi, 

próbálja „elkapni”, és bíróság elé állítani 

– Adminisztráció (szervezet, rendőrség) költsége. 

Összefoglalás, gyakorlás 

Miért kötünk szerződést? 

Elköteleződés – bizalmi játék 

Koordinációs probléma 

Ellentételezés 
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Példa: munkaszerződés 

Miért fogadunk el halasztott bérezésről megállapodást, ígéretet? 

Halasztott bérezés = rövid távon a valós teljesítmény (határtermékérték) alatt 

fizetnek, később fölötte.  

Átlagban (teljes életciklus várható) jövedelme ugyanakkora. 

DE: 

Mi van, ha (indokolatlanul) kirúgnak, amikor már többet kell fizetni, mint 

amekkora az akkori teljesítmény? 

Munkaszerződés – megoldás? 

Jogilag nem kikényszeríthető ígéret… 

Szerződés alternatívái közül valamelyik? 

Erkölcsösség? Bizalom a munkaadóban? 

Ismétlődő játék? 

Hírnév? A munkaadó hírneve sérül – további munkavállalók kevésbé fogadnának el 

hasonló ajánlatot? 

Biztosíték? A munkaadónak van bennünk idioszinkratikus befektetése – amit 

elveszít, ha levált, kirúg? 

Vitakérdés 

• Miért lehet az, hogy Magyarországon lényegesen több szerv-transzplantáció 

van, mint Dániában? Miért több az átültethető szerv itt?  

– Lehet-e ennek köze ahhoz, hogy Dániában arról kell nyilatkozni, ha valaki 

hozzájárul, hogy halála után a szerveit transzplantációra használják, míg 

Magyarországon arról kell nyilatkozni, ha valaki ehhez nem járul hozzá? 

• Miért van az, hogy 2011-ben, amikor arról kellett nyilatkozni, hogy valaki 

magánnyugdíj-pénztári tag akar maradni lényegesen kevesebben maradtak 

azok, mint egy évvel korábban, amikor azoknak kellett nyilatkozni, akik át 

akartak lépni az állami rendszerbe? 

• Van-e köze ennek a diszpozitív szabályokhoz? 
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Ismétlő kérdések 

• Diszpozitív vs. kógens 

• Mi a diszpozitív szabály? 

– Mikor hatékony (többségi) a diszpozitív szabály? 

– Mi a büntető diszpozitív szabály? 

– Miért mondjuk, hogy a diszpozitív szabályok ragadósak? Tudna erre 

példát? 

• Mit jelent az, hogy egy szabály kógens? 

– Mi a különbség a tartalmi (szubsztantív) vs. eljárásbeli kógens szabályok 

között? 

– Mi a különbség, milyen előnyei és hátrányai vannak a 

generálklauzuláknak (rules) és a standardoknak? 

Elvárások  

Ösztönzők – címszavak: mit rejtenek? 

1. információ 

2. partner kiválasztása (keresés) 

3. szerződés pontos megfogalmazása 

4. kockázatallokáció 

5. teljesítés 

6. elővigyázatosság 

7. szerződésre hagyatkozás 

8. kárenyhítés 

9. újratárgyalás 
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Ismétlő kérdések 

• Mi a hatékony szerződésszegés? 

• Mi a járadékvadászat? 

– Mi a járadék? (= gazdasági profit)? 

– Milyen a piaci és a nem piaci járadékvadászat? 

– Mi köze a szellemi tulajdonnak a járadékhoz? 

– Mi a baj a nem piaci járadékvadászattal? 

• Egyszerű redisztribúció érdekében felhasznált erőforrások 


