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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 



JOG ÉS 

KÖZGAZDASÁGTAN 

6. hét 
 

A szerződés megkötése 
 

Szalai Ákos 

 



Az óra szerkezete 
I. Mi a kikényszeríthető ígéret? 

II. Mit tartalmaz egy szerződés?  
– Mit tartalmaz egy nem teljes szerződés?  

– A szerződés kötőereje több-e, mint ami a papíron 
leírva szerepel? 

III. Mit nem kényszerít ki a jog? Kényszer 

IV. Mit nem kényszerít ki a jog? Információs 
problémák 

V. Újratárgyalás 

 



Elvárások  

Ma: 

 
1. információ 

2. partner kiválasztása (keresés) 

3. szerződés pontos megfogalmazása 

4. kockázatallokáció 

5. teljesítés 

6. elővigyázatosság 

7. szerződésre hagyatkozás 

8. kárenyhítés 

9. újratárgyalás 



I. Mi a kikényszeríthető ígéret? 

1. Ajánlat, elfogadás 

• Szükséges és elégséges – csak az köt, amit kölcsönösen elfogadunk, de az köt. 

 

2. Általános szerződési feltételek 

• Egyoldalú feltételek:  
– az általános szerződési feltételeket megtámadja a másik fél, akkor is, ha ismerte, beleegyezett, 

de egyoldalú előnyt tartalmaz a szerződési feltételeket kidolgozó partner javára. 

– ÁSZF-en kívül: ha belegyezett, nem támadhatja meg bíróságon. 

– Az erőfölény magyarázat – de közgazdaságilag kérdéses: mi az erőfölény, hol itt az erőfölény: 
• Vö. eredetileg beleegyezett (ha tudott róla). 

• Nem kényszerítették: jobban járt a szerződéssel (az abban szereplő kötelezettségekkel együtt), mint szerződés 
nélkül. 

• „Mindenhol ugyanaz” (= nincs verseny?)  
– Monopólium magyarázat: kartellek kikényszeríthető (minőségi verseny kizárása) + 

áregyeztetés. 

– Piaci magyarázat: az áru homogenizálása, a legjobb forma kiválasztása. 



I. Mi kikényszeríthető ígéret? 

Kivételek 
Mindenki szerződését kikényszerítik?  

NEM: Szerződőképtelenség 

• Példa: gyerek  

• Tranzakciós költség: ki védje a nem racionális szereplő érdekét? – a vele szerződést kötő félnél a legkisebb a TrC. 

 

Minden szerződést kikényszerítenek? 

• NEM  például… 

• …szerződésben szabályozott kártérítés – kötbér (enyhíthető, ha túl magas) [liquidated damages] 

• …jó erkölcsbe ütköző szerződések – súlyos méltánytalanság [unconscionability] 

– Nem egyenértékű csere – Williams v. Walker Thomas Furniture Co. (áruvásárlási hitel, nem fizetés esetén minden addig náluk 

vásárolt áru vissza) 

– Közgazdasági kérdés: jó döntés ezt a passzust érvényteleníteni (nem kikényszeríteni)? 

– Az „egyenlőtlen” passzus miatt nagyobb megtérülési esély => kisebb kockázat, alacsonyabb ár (adott fél jobban jár vs. hasonló 

helyzetűek rosszabbul) 

• Hogyan kezelhető „nem kikényszerítés”: 

– Kógencia:  

– formai (eljárásbeli: pl. adott-e elég tájékoztatást? 

– tartalmi vizsgálat (laesio enormis: feltűnő értékaránytalanság esetén semmis) 



II. Nem teljes szerződés 
• Az írott szövegen túl 

• Bírói szerződésértelmezés, kiegészítés, 
szerződésmódosítás: többségi diszpozitív szabály 

– ex ante nem szabályozott kockázat 

– 1. Ki viselje? olcsóbb kockázatviselő elve 

– 2. Az ár módosítása (kártérítés) 

• Más válaszok: büntető diszpozitív szabály, ragadós 
diszpozitív szabály 



III. Kényszer 
1. Fenyegetés: 

A jogban különbség van a megengedett nyomásgyakorlás és a jogellenes 

kényszer között (fenyegetés vs. „utolsó ajánlat”) 

• Fenyegetés: Mi az ajánlat, mi történik, ha a kooperáció elmarad? 

– Status quo marad vagy romlik (rombolja az ajánlattevő)? 

– Redisztribúció is – valaki veszít? 

– Példa: visszatartás (hold-up probléma) – kisajátítás  

 

• MIÉRT kell fellépni? Ösztönzés!  

– Nem azért, mert elveszi, ami másé – egyszerű transzfer (akár még 

hasznosságnövelő is lehet, ha a tolvajnak többet ér). 

– DE mindenképpen erőforrást használ a kényszer fejlesztésére, tökéletesítésére 

(járadékvadászat – nem termelés). 



III. Kényszer 
2. Szükséghelyzetben kötött szerződés 

• Kényszer (ha tesz, rombol) vs. szükséghelyzet (ha nem tesz, romlik) 

• Tranzakciós költség – mentési kötelezettség + jutalom (költségtérítés)  

– példa Post vs. Jones (1857) – Richmond-ügy 

• A jutalom nagysága: ösztönzés – mentésben részt vevők motivációi 
(hivatásszerű, előrelátó, véletlen) – tűzoltó vs. szomszéd; biztonsági 
kapacitás finanszírozása. 

 

• Uzsora: szükséghelyzet (tapasztalatlanság, hozzá nem értés, 
könnyelműség) + visszaélés (vö. laesio enormis) 

 

• MIÉRT? Ösztönzés!  

– Biztosítási elem: bukás esetén a nagy kár ne tartson vissza a kockázatvállalástól 
– ha szükséghelyzetbe kerül, sem kell sokat fizetni.  



IV. Információs problémák, 

tájékoztatási kötelezettség 
• Alapdilemma: információs ösztönzés – gyűjtés vs. átadás (ne vegyünk 

olyat, amiről mást gondolunk) 

• Információhiány lehet 
– egyoldalú – megoldás: hazugság tilalma, kötelező információadás, 

– kétoldalú (egyik fél sem tudja) – megoldási kísérlet: információhiány miatt 
érvénytelenítés (lehetetlenülés).   

 

1. Egyoldalú: Megtévesztés tilalma 

• Probléma, mint kényszernél 
– Önmagában csak transzfer, de megszerzése érdekében erőforráspazarlás 

– Nem hatékony allokáció 

– Hatékony allokáció (Cooter–Ulen): Információ és a tulajdonjog egyesítése: az 
információ és a tulajdon legyen annál, akinél többet ér (vö. Posner-követelmény: 
döntsünk annak javára, akinek többet ér)  



IV. Információs problémák, 

tájékoztatási kötelezettség 

2. Egyoldalú: Tájékoztatási kötelezettség? 

• Az információ és a tulajdonjog egyesítése – DE ehhez nem kell tájékoztatási 

kötelezettség 

– Tájékoztatási kötelezettség: ha nem mondjuk el, amit tudunk, akkor a szerződés nem kényszeríthető ki. 

– „Szigorú kikényszerítés szabálya”: ha valaki többet tud vehesse meg, függetlenül attól, hogy elmondja-e.  

– Ha az infó az árat csökkentené, úgyis elmondja.  

– Ha az árat emeli, és nem mond: olcsóbban  hozzájut, de egy kézben lesz – csak elosztási hatás 

• Választás közöttük: ösztönzi-e az információszerzést? Cél-e, hogy ösztönözzük? 

• Példa: Laidlaw v. Organ (1815): dohányt vásárol egy nappal a zárlat feloldása előtt 

nyomott áron – ő egy nappal korábban megtudta: jutalmazzuk-e ezért? 

– Produktív információ vs. redisztribúció (járadékvadászat): információ(szerzés) egyéni vs. társadalmi haszna 

eltér (társadalmi haszna, csak produktív infónak van). 

– Lehet-e ösztönözni? Véletlen szerzést („megtudta, hogy”) nem. Céltudatos keresés Véletlen találás 

Jólétnövelő, produktív Kikényszeríthető nem 

Redisztributív nem nem 



IV. Információs problémák, 

tájékoztatási kötelezettség 
IV.3. Kétoldalú információhiány – Alaphelyzetek: 

• Tévedés a helyzetről (tényekről) – Kölcsönös tévedés a tényekről, identitásról már a szerződés 

megkötésekor is 

– Raffles v. Wichelhaus (1854) – „Peerles hajóval érkező” rakomány, de két ilyen nevű hajó van. 

– Sherwood v. Walker (1887) – meddőnek hitt tehén eladása, kiderül, hogy borja lesz. 

– Infó és tulajdon egyesítése: biztos, hogy ahhoz jut, aki többre értékeli? 

• Valami megváltozik – a cél meghiúsulása  

– Krell v. Henry (1903) koronázási menet elmarad. 

– A menet mentén kiadott szobák (ablakok) bérleti díja – döntés: nem kell megfizetni. 

– A királyi flotta megtekintése érdekében kivett hajók (vállalkozók veszik ki, hogy kivigyenek 

fizetővendégeket) – döntés: ki kell fizetni. 

 

• Miért / mikor?  

– Kockázatviselésről kell dönteni 

– Olcsóbb kockázatviselő teszt: 

• Ki tudhatja meg könnyebben? 

• Ki kerülheti el könnyebben? 

• Ki biztosíthatja magát könnyebben? – Itt: ki viseli könnyebben a kárt (vö. ablak: kiadható újra a valódi koronázáskor vs. 

Vállalkozók kockázatot szoktak vállalni) 



IV. Információs problémák, 

tájékoztatási kötelezettség 
4. Lehetetlenülés 

• Akadály nem szerződéskötéskor, a teljesítés megkezdése előtt, hanem teljesítés alatt. 

• Fizikai (jogi) vs. gazdasági lehetetlenülés 
– Gazdasági: csak a kötelezett tönkremenetele révén, túl magas költségen. 

• Jogi válasz: alapvető feltevések közül valamelyik megváltozik.  

• Közgazdaságtani elemzés alapja olcsóbb kockázatviselő tesztje: ha a kötelezett, akkor 
annak ellenére sem kell, hogy fizikai (fizessen kártérítést) 

– Példa: Taylor vs. Caldwell (1863) – leégő koncertterem – bérbeadó mentesül-e kártérítés alól?  
 

• Európai jog (pacta sunt servanda): lehetetlenülés két jelentése 
– Lehetetlenülés: nem lehet kikényszeríteni (de még kártérítés) 

– „2. szintű lehetetlenülés”: kártérítés sem (vö. kb. az amerikai) 
 

• Miért / mikor?  

– Mint kétoldalú információhiány 



V. Újratárgyalás 
Fontos ösztönzők: 

– hatékony szerződésszegés;  

– hatékony idioszinkratikus beruházás (szerződésbe vetett bizalom) 

 

1. Szerződésszegés  

• Az újratárgyalás kizárja a nem hatékony szerződésszegést – 
kölcsönösen előnyös! 
– TF 1. v>c és c>d  (nem hatékony szerződésszegés – kártérítés nem 

optimális: következő hét) => DE: transzfer (t), hogy eladó: c – t < d  
és vevő: v – t > d; minden  

t = v – d + a(v – c) (HA 0<a<1) 

– TF2. v<c és c<d  (nem hatékony teljesítés – hatékony szerződésszegés 
kizárása) => p – c < t < p – v; minden 

t = v – p + a(v – c) (HA 0<a<1) 



V. Újratárgyalás 
2. Idioszinkratikus beruházás   

• Az újratárgyalás hatása vitatott. 

• Hold up: nő annak esélye, hogy a másik visszaél a magas beruházással 
– elvonja hasznát: áremelést kér (vö. kényszerhelyzet!) 

• DE  

1. túlzott ráhagyatkozás (következő óra);  

2. speciális szerződési szabályok (mechanizmusok) megoldásként   
pl. igen–nem szerződés: ajánlatot csak beruházó tehet, a másik csak elfogadásról dönt (módosítást 

nem ajánlhat). 

 

3. Miért nincs újratárgyalás? 

• Gyors lépés kell (tranzakciós költség); információs probléma 
(vö. pl. idioszinkratikus beruházás); múltbeli lépés okozza. 



Összefoglalás, gyakorlás 



Elvárások  
Ösztönzők: 

 
1. információ 

2. partner kiválasztása (keresés) 

3. szerződés pontos megfogalmazása 

4. kockázatallokáció 

5. teljesítés 

6. elővigyázatosság 

7. szerződésre hagyatkozás 

8. kárenyhítés 

9. újratárgyalás 



Ismétlő kérdés 
• Mikor hatékony a szerződésszegés? 

• Mi a kompenzációs paradoxon a 

kisajátításkor?  

összes költség 

ipari hasznosítás 

kereskedelmi hasznosítás 



Feladat 
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? 



Megoldás 
• Alapprobléma: kógens szabály 

• Szerződés szabadságát korlátozza: nem lehet rosszabb 
minőség olcsóbban 
– Korlátozott racionalitás elég indok itt? 

• Információfeltárást (termékminőségről), 
minőségfejlesztést ösztönzi… 
– Önkéntes nem lenne elég? (helyzetfüggő, hogy elég-e, jobb-

e…) 

– Csak akkor értelmes, ha az eladónál magáninformáció van – 
ha nincs? ő sem tudja?  

• Magán vagy állami kikényszerítés problémája 

• Olcsóbb kockázatviselő tesztje 
– Kötelező garancia felteszi: mindig a gyártó az 



Feladat 
Egy önkormányzat pályázatot akar beadni a főtér átépítésére, parkosítására. Ennek 

tervezésével szóban megbíznak egy helyi kertészmérnököt. Ebben szerepel 
egyrészt az, hogy a terv célja az, hogy pályázaton benyújtsák, illetve 
megállapodnak egy fix megbízási díjban is (vagyis az nem a pályázat sikerétől 
függő sikerdíj volt).  A mérnök a tervekkel elkészül, azokat az önkormányzat 
jónak minősíti. 

A vita akkor robban ki, amikor kiderül, hogy a terv nem alkalmas arra, hogy 
pályázzanak vele, mivel a pályázat előfeltétele, hogy a tervezési szerződést 
írásban kössék meg. A megbízás, a szerződés azonban csak szóbeli volt, így 
nem lehet benyújtani a pályázaton. 

A vita során, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a vitát nagy valószínűséggel nem 
tudják per nélkül megoldani, akkor a pereskedés miatti időveszteségtől, a még 
későbbi fizetéstől tartva a mérnök elfogadja az önkormányzat csökkentett 
fizetési ajánlatát.  Ennek kifizetését követően azonban mégis pert indít az 
eredeti összeg érdekében (a két összeg különbözetére és a kamatokra perli az 
önkormányzatot). 

Mi lenne a hatékony bírósági döntés? 



Megoldás 

• Alapprobléma 1. Jogi kockázat viselése. 

• Ki viselje, kit lehet jobban ösztönözni tájékozódásra?  

• Van-e különbség a kockázatviselési képességben? 

• Alapprobléma 2. Szerződésmódosítás kényszer hatására 

történt-e (szükséghelyzet)? 

• Szerződésmódosítás tiltása akadályozná a hatékony 

szerződésmódosítást is. 

• Ha szükséghelyzetben történt is, emiatt a továbbiakban 

változna-e (kinek) a beruházási döntése? 



Feladat 

A bennfentes kereskedelem tilalma értelmében a 

vállalati menedzsmentet döntés elé állítják: vagy 

nyilvánosságra hozzák az általuk ismert 

információkat, vagy saját vállalatuk részvényeivel 

nem kereskedhetnek. Ezen szabályozás 

deregulálása több országban napirenden van: ott a 

részvénykereskedelmet mindenki számára 

lehetővé teszik.  

Milyen hatékonysági érvek szólnak a szabályozás 

fenntartása és a deregulálás mellett? 

 



Megoldás 
• Alapprobléma: Tájékoztatási kötelezettség. 

• Információt tudatosan visszatart, ez redisztribúció – annak 

érdekében (a visszatartásért) felhasznált erőforrás. Mekkora 

forrást igényel a visszatartás (vö. üzleti titok elemzése)? 

• Redisztributív információszerzés is? – Ezért szerzi? 

• Ösztönzők – tudatos információszerzésről van szó? Vagy csak 

egy másik tevékenység (beruházási döntések) 

melléktermékéről? 

• Innovációt, beruházást, stb. érdemes-e ezen keresztül 

ösztönözni? 

• Valós alternatíva: nem vesz (nem pedig elmond) – ha vehetne az 

információt adna a piacnak… 


