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Az óra szerkezete 

I. Alapelvek – jogi elvek és közgazdasági 

célok 

II. Felelősségi rendszerek alapelvei 

III. Ösztönzési kérdések – gondosság, 

aktivitás 

IV.Szigorú felelősség vs. vétkességi – szigorú 

felelősség terjedésének okai 

V. Összefoglalás, gyakorlás 

 



I. Kártérítési alapelvek 
Mikor van kártérítés? Kártérítési igény jogos, ha: 

1. a felperes kárt szenvedett el;  

2. az alperes okozta a kárt;  

3. az alperes viselkedése jogsértő volt; 

4. (esetleg  kötelességszegést követett el: gondatlan volt) 

 

Jogsértés  
– Magyar jog: minden károkozás tilos!  

– Nem kell más jogszabályba ütközni + jogos lépés is lehet károkozó (pl. építési 
szabályoknak megfelelő építkezés). 

 

Okozás (Jogászok számára legfontosabb) 
– Coase: mindig két fél kell a károkozáshoz: mind a két fél „okozza”.  

– Kérdés: ki legyen felelős?  

– Közgazdaságtan: ösztönzést keres (vs. jogi reparáció) – ex ante: kinek kevésbé 
terhes?  

– Olcsóbb kockázatviselő tesztje. 



I. Kártérítési alapelvek: kár 



I. Kártérítési alapelvek: társadalmi cél 



• Egyoldalú: x + p(x)L → min 
 

ahonnan: x* : p'(x)L = –1  

 

• Kétoldalú: x + y + p(x, y)L → min 
 

ahonnan:   és 
 

ahol   és 

 
Fő eszköz: mikor (felelősség) és mekkora 

kártérítés? 

I. Kártérítési alapelvek: társadalmi cél 



II. Alapvető kártérítési rendszerek 

• Strict liability – szigorú (objektív) felelősség: 

mindig, ha kárt okoz. 

• Negligence – vétkesség, gondatlanság: csak ha 

nem úgy járt el, ahogyan adott helyzetben 

általában elvárható [reasonable man standard]. 

+ A károsult közrehatása:  

– contributory (károsulti közrehatás kizár kártérítést), 

– comparative (ha mindkettő gondatlan, akkor 

kármegosztás). 





II. Alapvető kártérítési rendszerek: 

Hand-szabály 
• Nem kellő gondossággal járt el. Gondatlan, ha: 

 B < PL, ahol  
B a védekezés költsége (a gondatlanság haszna),  

L a megelőzött kár. 

• Bírósági logika: amit csinált (x) ahhoz keres összehasonlítási alapot (mit 
tehetett volna x’). 

– Ha x a megfigyelt gondosság és x’ az összehasonlításul vett szint (mit nem tett 
meg?), akkor  

– Hand-szabály: x’ – x < [p(x)– p(x’)]L 
• Ha x ≥ x* => nem lesz olyan x’, hogy igaz legyen 

– nincs kártérítés, mert gondos volt 

 

• Ha x < x* => lehet olyan x’, hogy igaz legyen 
– Ha x < x* < x' lehet, hogy nem ítélik gondatlannak 

 

– Ha x < x' < x* , gondatlannak ítélik 

• Következtetés: ha károsult mondja meg, hogy mit mulasztott (mit kellett 
volna tennie), akkor legkisebb lépésben érdekelt.  



III. Ösztönzők:  

optimális védekezés 

• Egyoldalú modell – csak a károkozó védekezhet: 

• Szigorú felelősség (strict liability), egyéni 
költség: x + p(x)D → min 

  p'(x)L = –1 
 

• Vétkességi szabály (negligence), egyéni költség: x 
+ p(x)D  x < xD 

  x  x ≥ xD 
 

Ha xD = x* → x = x* 

Ha D = L → xD = x* 



III. Ösztönzők: optimális védekezés 

Kétoldalú modell – károsult gondossága is fontos: 

• Nincs (No liability):  x = 0 
– áldozat: y + p(0, y)L → min y* (0) > y* (x*) 

  

• Szigorú felelősség (strict liability): y = 0  
– károkozó: x + p(x, 0)L → min x* (0) > x* (y*) 

 

• Vétkességi szabály (negligence): Ha xD = x*(y*) → x = x*(y*)  
– károsult egyéni költségfüggvénye: y + p(x*, y)L   

     
társadalmi költség = egyéni költség  

mert a károsult: a végső kárviselő  

 

• Végső kárviselő = aki nem tud „elmenekülni”, ha a többiek nem, akkor 
rajta marad a kár. 



III. Ösztönzők: aktivitás 

Alapmodell: aktivitás, a kockázatos tevékenység mennyisége (és nem az 
óvintézkedéseké) – növeli kár valószínűségét. 
 

• Társadalmi:     feltéve:  
 
 
 
 
 

 
• Végső kárviselés: egyéni = társadalmi,  

 

• Nincs kár / kártérítés: akkor  
 
 
 

• Vétkességi szabály (negligence):  
 
 
 

Innen:     és  
 

• Aktivitás pontosabban: mindaz, amire hatni szeretnénk, de a bíróság nem 
tudja megfigyelni (nem figyelhető tevékenység). 



III. Ösztönzők 
• Gondosság + aktivitás  együtt? 

• Végső kockázatviselő mindkettőben az optimális védekezés, a 
másik csak gondosság. 

• Különböző felelősségi rendszerek esetén ki a végső kárviselő – 
és a két fél melyik tevékenységében optimális az ösztönzés. 
(Igen = optimális a másik döntését adottnak véve.) 
 
 
 
 
 
 

• Kompenzációs paradoxon 
• Optimális ösztönző:  

1. károkozó – szigorú felelősség (harmadik félnek, államnak),  
2. károsult – nincs kártérítés. 



IV. Szigorú felelősség – miért, 

mikor?  

• Szigorú felelősség terjed – pl. termékfelelősség 
alapvetően ez. 

• Magyar jogban: veszélyes üzemi felelősség, 
termékfelelősség (termelői felelősség), vadállat. 

• Előny:  
– információszerzés (bíróságé) egyszerűbb,  
– károkozón teljes ösztönzés (végső kárviselő). 

• Hátrány:  
– áldozat ösztönzői – Közrehatás?  
– kármérés fontosabb (lásd következő óra), 
– aktivitás megváltoztatásának költsége – van-e 

helyettesítő termék. 



IV. Szigorú felelősség – miért, 

mikor?  

Landes–Posner érvei szigorú felelősség terjedésének hatékonysága mellett: 

1. Aktivitás, a meg nem figyelt tevékenység szintje egyre fontosabb.  
• Összetett technológia, veszélyes tevékenységek (autóvezetés) 

2. INFORMÁCIÓ: nehéz bizonyítani a kellő gondosságot.  
• Siegler v. Kuhlman: gázrobbanás  után: robbanás megsemmisíti gondosság bizonyítékait. 

3. DE: tevékenység beszüntetésének költsége – vannak közeli helyettesítők?  
• Például szigorú kártérítés helyett gyakorlatilag a kártérítés hiánya a gyógyszeriparban 

(hivatkozhat az engedélyre) 

• Guille v. Swan: hőlégballon lezuhan – zuhanás + mentés tönkreteszi a termést  
– XX. század eleje: van helyettesítő – minek repül, menjen mással vs. ma a repülők nem 
fizetnek utasoknak. 

4. Kárfizetési lehetőség maximálása (károsult kompenzálása). 
• Pl. a munkaadó szigorú felelőssége a munkavállalója által okozott kárért 

(nem mentheti magát azzal, hogy ő az elvárható módon felügyelte a munkáját). 



Összefoglalás, gyakorlás 



Ismétlő kérdés 

Tulajdoni vs. felelősségi szabály 

Mikor van kártérítés? Kártérítési igény jogos, 

ha: 

1. a felperes kárt szenvedett el;  

2. az alperes okozta a kárt;  

3. az alperes viselkedése jogsértő volt; 

4. (esetleg  kötelességszegést követett el: 

gondatlan volt) 



Ismétlés: társadalmi cél? 



Vétkességi vs. szigorú 

• Szigorú felelősség? 

• Károkozó mindig fizet… 

 

• Vétkességi felelősség? 

• Károkozó csak akkor fizet, ha nem úgy járt el, 
ahogyan „az adott helyzetben általában elvárható”. 

 

• Hand-szabály? 

• Mi az általában elvárható magatartás? 



Melyik felelősségi szabálynál 

mikor, ki fizet? 



Elemezzük, melyik esetben , melyik felelősségi 

szabály vezet hatékony végeredményhez? 



Ösztönzők 
• Gondosság vs. aktivitás? 

• Különbség: Bizonyítható-e? 

 

• Gondosság? 

• Ha van kárviselés, akkor optimális. 

 

• Aktivitás? 

• Csak akkor optimális, ha teljes költséget kell viselni. 

• Végső kárviselő (kockázatviselő)? 

• Aki nem tudja továbbhárítani (pl. gondosság 
bizonyításával). 


