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JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN 

10. hét 

A kár nagysága – a biztosítás szerepe 

Szalai Ákos 

Az óra szerkezete 

I. Kár mérése 

II. Judgment- proof 

III. Büntető kártérítés 

IV. A biztosítás szerepe 

A kár jogi fogalma 

• Vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés 

• Elmaradt haszon 

• Kárenyhítésre fordított költség 

• Nem vagyoni károk – nem kártérítési (mert nem kár), hanem kompenzáció 

– Miért: általában valamilyen személyiségi jog sérelme. 

– Ha ilyet nem lehet kimutatni, akkor nincs kártérítés. 

• Pl. a félelem nem kár;  

• Pl. az „érzelmi sérülés”, mert látom a szerettem halálos balesetét, 

nem kár; 

• Pl. az, hogy a gyerek megszületik (rossz a fogamzásgátló, elrontott 

abortusz, nem szóltak betegségről, pedig különben abortusz lett 

volna, stb.) nem kár. 
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I. Kár mérése? 

Kár = Vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés és elmaradt haszon. 

Etikai problémák – mi lehet kár (pl. gyerek születése, elmaradt haszon 

bűncselekményből, kieső szürkejövedelem)? Versenyből fakadó kár? 

Vagyoni 

• „piaci” újrabeszerzési érték: piaci ár – amortizáció 

– Probléma: amortizációt miből számoljuk?  

– Probléma: mi van piaci ár fölötti szubjektív értékeléssel? 

• historikus, könyv szerinti: bekerülési költség (inflációval korrigálva) – 

amortizáció  

– Ha nincs piac, amortizáció mérése? 

• NPV: jövőbeni pénzáramlás 

– Ez a közgazdaságilag helyes érték, de ezt nehéz becsülni. 

Nem vagyoni kár 

• kieső bevétel: mintha vagyonit keresnénk; 

• kieső kiadás? (pl. élet: jövedelem, amit hozott volna – fogyasztás) => lehet, 

hogy a kár negatív; 

• piaci magatartás: mit tett a kockázat csökkentéséért? (hogyan becsüli 

kockázatot?); 

• hipotetikus kérdezés – pl. táblázatos: tiszta, de valós értékelés, átlagos 

mindenkinek. 

Része kell, hogy legyen?  

• A kártérítés alapja: társadalmi (extern) költség – pl. családi emlék (érzelmi 

érték) 

• DE: A káresemény csökkenti a pénz határértékét: nem tud vele jólétet generálni 

(pl. baleset után kevesebb a szórakozási lehetőség) 

– Növelheti is (többletszükségletei lesznek) – de empirikusan inkább az 

előző a domináns 

Valószínűtlen – előre nem látható – kár, legyen-e kártérítés? 

– Példa: üvegcsontú károsult – balesettől, ütéstől nagyobb a kár, mint 

várható. 

• Mivel előre nem látható, ösztönző hatása sem lesz. 

• Mivel a károsultnál bevétel perel érte: adminisztratív kiadás ösztönző hatás 

nélkül (puszta redisztribúcióért). 
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DE: 

• Minden valószínűtlen esemény is benne van az átlagban 

• Ha a magasat levágjuk, csökken az átlag – az ex ante várható kártérítés – 

csökken az ösztönzés (tehát VAN ösztönzési hatás). 

– Ráadásul alacsony kárért eleve nem perelnek (perköltség miatt) – még 

tovább csökken a várható kártérítés. 

• Megoldás lehetne:  

– Ha fent korlátoznánk, akkor alul is emeljük meg a „várható szintre”. 

– Mindenki az átlagos kártérítést kapná. 

– A jogrendbe nem fér be – pl. káron nyerés tilalma. 

Tiszta gazdasági kár (pure economic loss) – a legtöbb jogrend nem térítteti 

meg. 

• Economic loss definíció: nem patrimonium, nem egészség, személyiség. 

• Közgazdaságtanilag értelmes: kár = externália költsége 

– Példa: Richards v. Sun Oil Co. hajó megrongál hidat 

• A híd újjáépítése kár, 

• De: a szigeten levő vendéglők kieső forgalma kár-e? 

• NEM: máshol haszon? –  

– Ellenpélda: vízszennyezés miatt halászat visszaesik – kár.  

– Fontos különbség: holtteher-veszteség mekkora – a piac mennyire 

rugalmas. 

• Vagyonérték csökkenése tőkésíti-e többiek kárát/hasznát (változó ár, érték)? 

– Példa Torino Calcio SPA v. Romero futballista sérülése,  

• A futballista bérkiesése kár,  

• DE: csapatnak kártérítés?  

– Értéke vélhetően tőkésült a bérben, hiszen kevés helyettesítője van, sok 

vevő, monopolizált eladó: a játékos képes felverni az árat. 

Tiszta gazdasági kár (pure economic loss) – legtöbb jogrend nem térítteti meg. 

Speciális esetek (Bussani–Palmer–Parisi): 

• Ricochet loss: A rongál B propertyt, B-C szerződés nem teljesül –  

– TŐKÉSÜLÉS, ELASZTICITÁS 

• Transferred loss: OK – az ár tartalmazta a kockázat átvállalását: például 

biztosítási díj. 
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• Closure of Public Property:  

– Weller v. Foot & Mouth Disease Research Institute: bezárt piac – nyereség 

máshol 

– Petition of Kinsman Transit Co.: Brooklyn Battery Tunel – átvágott kábel 

hatalmas áramkimaradás 

• Itt sincs, de itt inkább előreláthatóság, adminisztrációs költség 

(kármérés) miatt 

• Professional advice  

– ügyvédi: kevés érdekelt – szerződés! implicit garancia (B-C szerződésben 

ár tartalmazza), 

– auditor/könyvelő: sok érdekelt – nem érvényesíthető, továbbhárított árban 

(többletköltség B-re hárulna – externália).  

II. Judgment-proof  
(be nem hajható kár) 

• Mi történik, ha a kár 

nagyobb, mint a vagyon: 

(L = d > A) 

• Alapmodell: olyan mintha 

kisebb lenne a kártérítés – 

bírósági tévedés 

• Kevésbé elővigyázatos 

• Megoldások: 

– Másért viselt – legyen valaki, aki ösztönzött (illetve viseli a kockázatot). 

Meg kell várni a kárt? Ex ante intézkedések: 

– Minimumvagyon-követelmény 

– Felelősségbiztosítás előírása 

– Tevékenység szabályozása (nem kártérítés, hanem büntetés) 

– Büntetőjog: nem vagyoni szankció 
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• DE biztos, hogy kisebb a védekezés? 

– Implicit feltevés: kockázatsemleges – az elvesző vagyon várható értéke 

számít. 

– Kockázatkerülő? 

– Két alapmodell:  

• eltűnő alperes (kockázatsemleges): van nagyobb vagyon, de nem 

érik el 

• kevés vagyon: tényleg a vagyon korlátozza be – kockázatkerülő lesz: 

túlzottan elővigyázatos. 

III. Büntető kártérítés 

Implicit feltevés eddig: minden kárnál kártérítés (D = L) 

Mi van, ha nem (e: azon esetek aránya, ahol várhatóan sikeres per lesz) 

Pl. nem lehet elérni a károkozót (eltűnő alperes), 

magas a perlés költsége – kis kárnál nem éri meg 

Potenciális károkozó ösztönzője: x* : w = p' (x)L 

 xt : w = ep' (x)D 

optimum: D =Lm, ahol m = 1⁄e 

Mikor? 

• Szándékos károkozás – maga a hasznosság abból származik, hogy másnak 

kára van.  

• Lehetőség lett volna kommunikálni (vö. tulajdoni vs. kártérítési védelem). 

• Büntetés mint cél (más, mint elrettentés, ösztönzés!). 

IV. A biztosítás szerepe 

A kártérítési rendszer céljai  

• ösztönzés + kockázatallokálás (károsult kárpótlása…) 

• ha ütközés: második legjobb megoldás –  

– szigorú – vétkességi választás: ki a jobb kockázat-viselő, 

– pl. nem teljes kártérítés, ha potenciális áldozat a jobb kockázatviselő.  

• Ha biztosítás: csak ösztönzés 

– Szigorú felelősségnél felelősségbiztosítás léte a kérdés  

• Vö. károsultat kártérítési rendszer „biztosítja”. 
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– Vétkességi 

• A károsult biztosít.  

• Esetleg károkozó bírósági tévedés – pl. gondosan sem elkerülhető 

kár esetén megítélt kártérítés ellen. 

Felelősségbiztosítás alapkérdése: Morális kockázat?  

• Ha nincs: teljes biztosítás + szigorú felelősség => társadalmi optimum. 

• Ha van: nem teljes biztosítás (önrész)  

• DE: kockázatkerülő károkozó (és teljes kártérítés) esetén jobb, mintha nem 

lenne:  

– Károsult: megkap teljes kárt (nem ront helyzetén a biztosítás) ÉS  

– Károkozó: kevesebb kockázat. 

A károsult biztosítása: biztosító mint engedményezett 

• Áldozat biztosítása – bármire? (vö. morális kockázat, kontraszelekció) 

• Biztosító – csak arra perel, amire biztosítás (anyagi) – ez kártérítés alapja  

• Biztosító perelhet ezért az összegért a károkozót. 

• Kérdés: hogyan hat ez a perlési kedvre: sem biztosító, sem károsult nem a 

teljes összeget nyeri => kisebb ösztönzés perre. 

Összefoglalás, gyakorlás 

Feladat 

Egy elektronikus alkatrészeket gyártó cég termékei időnként meghibásodnak. Mivel 

azonban nagyon kis összegű károkat okoznak, így gyakorlatilag senki nem perli 

be őket kártérítésért. 

Egyszer azonban a máskor kis összegű kár helyett ugyanaz a meghibásodás nagy 

kárt idéz elő: tüzet okoz, és emiatt leég egy színházterem. Bizonyítható, hogy 

az adott alkatrész meghibásodása okozta a tüzet. A színház kárigénye 

ugyanakkor nagyobb, mint a bizonyítható kár. 

A per során a szakértők bizonyítják, hogy a gyár a legmodernebb technológiát 

alkalmazza, a meghibásodás azonban ezzel a technikával sem küszöbölhető ki 

teljesen.  

Mi lenne a hatékony bírósági döntés? Fizessen kártérítést a gyár? Fogadják el a 

színház magas összegű kártérítési igényét, vagy csak a bizonyítható kárt ítéljék 

meg, esetleg annál is kevesebbet? Miért? 
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Megoldás 

• Szigorú felelősség előnyei 

• Előreláthatóság alapján korlátozni kártérítést 

• Büntető kártérítés 

Ismétlés 

• Mi a kár? 

• Vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés, elmaradt haszon, kármérséklés 

költsége 

• Vagyoni 

– Hogyan mérjük? 

• Nem vagyoni kár 

– Hogyan mérjük? 

• Valószínűtlen – előre nem látható? 

• Tiszta gazdasági kár 

Judgment-proof 
(be nem hajható kár) 

• Alapmodell 

• Eszközök 

• Kockázat?  
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Vitakérdés 

Mikor jó a kötelező felelősségbiztosítás? 

• Kárhoz képest alacsony vagyon  

– Potenciális kárt azonnali költséggé alakítja => aktivitásról optimális döntés! 

– Károsult biztosításhoz jut. 

– Biztosító ellenőriz – kell-e morális kockázat (túl alacsony gondosság) 

ellen? 

• Eltűnő alperes: kell. 

• Elégtelen vagyon: nem kell. 

• Van morális kockázat: ronthat is 

– Védekezés szintje még jobban lecsökken, mint kötelező nélkül. 

• A biztosító a morális kockázat miatt csak részleges biztosítást kötne. 

Feladat 

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 nem ezt 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 annak egy részét téríttetik meg.  

Értékelje a bíróságok ezen eljárását! 
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Megoldás 

• Vétkességi felelősség ösztönző hatásai – orvosoké, miért nem szigorú 

felelősség 

– Pl. aktivitási ösztönzés, helyettesítés 

• Mi történik, ha a protokoll jól húzza meg elvárható gondosság szintjét? 

• Mögöttes felelősség jó ötlet? 

– Ellenőrzés 

– Kockázatviselés 

• Az alacsonyabb kártérítés ösztönző hatásai 

• Nem jogi ösztönzők orvosoknál 

Ismétlő kérdés 

• Ki a közgazdasági értelemben vett tulajdonos? 

• Ki a vállalat tulajdonosa jogi… 

• …és közgazdasági értelemben? 

• Mik azok a közjavak, potyázás? 

– Olyan javak, amelyeket egy csoport minden tagja közösen fogyaszt, nem 

lehet a fogyasztásukból kizárni senkit – azt sem, aki nem járul hozzá. 

– Ezért potyázás: nem járulnak hozzá. 

• Mi a kollektív cselekvési probléma? 

– Potyázás miatt közjavakat nem (szuboptimális mértékben) állítják elő. 

• Mit jelent a közgazdasági értelemben az incidencia? 

– Valamilyen teher valós viselését – nem azonos a jogi incidenciával. 

• Jogi: kire vetik ki pl. az adót, vagy büntetést (ki fizeti be…) 

– A költségeket (vagy az adót) nem feltétlenül azok fizetik, akikre kivetik, 

hanem azok, akikre át tudják hárítani. 


