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Az óra szerkezete  

Cél: az alapmodell kiterjesztése 
 

I. Szekvenciális modellek: az egyik fél tudja, 
hogy a másik gondatlan-e. 

II. Bíróság tévedései: 
a) Kárt rosszul mér fel. 
b) Elvárt gondosságot rosszul ítéli meg. 

III. Okozatosság 
IV. Kockázatsemlegesség – kockázatkerülés 
V. Közösen okozott kár – másért viselt 

felelősség 



I. Szekvenciális modellek  

(last clear chance?) 
• Mindig jó, ha az olcsóbb kockázatviselő viseli a kárt? 

Ellenpéldák: 
– Pl. attraktív veszély – tipikusan gyerek  

Egy gyerek belép más földjére (vétkes), belefullad a körül nem kerített tóba – 
a kerítés drágább, mint elkerülni belépést; DE a gyerek számára extra-
költséges (attrakció)  
DE United Zinc & Chem. Co. v. Britt (p. 95) – a tó nem látható útról: nem 
attraktív veszély.  

– Pl. szekvenciális modellek  

• Szekvenciális modellek: x később lép (például: balesetet 
okoz, orvos rosszul lát el) 

• Elvárások: 
1. Ha y0 < y*, akkor x = x* (y0) => x* (y0) > x* (y*)  

2. y-ra optimális ösztönző: y = y*  



I. Szekvenciális modellek  

(last clear chance?) 

Megoldás 1: „sima vétkesség” 

Elvárt magatartás, ami társadalmilag optimális lenne (ha a másik is optimálisan 
járna el):  xD = x*(y*)  és yD = y*(x*)  

• ad 2. OK  

• DE, ha  – a második tudja, hogy az első gondatlan, akkor ha ő gondos, az 
első fizeti a teljeset 

  x + p(x, y0)L   x < x*(y*) 

  x   x ≥ x*(y*) 

 

• Egyéni optimum: teljesíteni a bíróság elvárását:  

  xopt = xD = x*(y*) < x*(y0) 

• Y az áldozat és közrehatás?  

• Ha y0 <  y* => D = 0, tehát xopt(y0) = 0 



I. Szekvenciális modellek  

(last clear chance?) 
Megoldás 2: Last clear chance 

A másodiktól elvárjuk, hogy figyeljen arra, mit csinált az első – ha ő (ehhez képest) gondatlan, akkor ő 

viseli a kárt (ő fizet). 

Változó standard: xD = x*(y) és yD = y*(x*)  

– ad 1. OK: ha y0 < y*, akkor xopt = xD = x*(y0)) mert 

  x + p(x, y0)L x < x*(y0) 

  x  x ≥ x*(y0) 
 

– DE: 2. első optimálisan védekezik? – tudja, hogy a második fog 

 

 

 

 

 
 

• Saját óvatosság két formában hat – közvetlenül (ld. optimum) és közvetetten (minél kisebb, annál nagyobb a 

károkozó óvatossági szintje) => szuboptimális 

– Csak akkor érdemes, ha nem stratégiai döntés (védekezés költségét a másikra hárítani):  

• Nem tud segíteni magán [helpless], vagy figyelmetlen [inattentive]  



II. Bírósági tévedés 
Eddig feltettük: a bíróság pontosan ítél meg 

– kártérítés = kár (D = L) 

– jól működik a gondosság megállapítása – Hand-szabály;   

   xD = x* 

1. A rosszul megítélt kár 

– Szigorú felelősség: egyéni optimum a kártérítés nagyságától függ. 

– Vétkességi felelősség – ha az elvárt magatartás, nem változik 
(extern adottság).  

• Ha a kártérítés magas => marad (KÉK MODELL): x* 

• Ha a kártérítés alacsony, amíg  minimumpontja magasabb, => marad  
(PIROS MODELL): x* 

• Ha a kártérítés összege olyan alacsony, hogy  minimumpontja 
alacsonyabb => az óvatosság csökken  (ZÖLD MODELL): xD0 





II. Bírósági tévedés 
2. Általában elvárható magatartás  

• Adott helyzetben általában elvárható – az embert racionálisnak tételezzük (pl. az 

alkohol nem számít) [reasonable man] 

• Hand-szabály: B < PL  c(x' – x) < [p(x) – p(x')]L 

 

• Az elvárt magatartás túl alacsony (olcsóbb neki védekezni; x0): ci < cR xi
opt > xD 

  cix + p(x)L  x < xD 

  cix   x ≥ xD 

 

• Az elvárt magatartás túl magas (drágább neki, mint az átlagnak):  

   ci > cR  xi
opt < xD 

 

– 1. kicsit magas (x1)  cixi
opt + p(xi

opt)L ≥ cix
D => xD 

 

– 2. nagyon magas (x2)  cixi
opt + p(xi

opt)L < cix
D => xi

opt 





III. Okozatosság 
• Szükségességi teszt [but for]: ha nem lett 

volna, nem lenne kár sem. 
– Közgazdasági elemzés:     

  D(x) = p(x)L – p(xR)L 
 

• egyéni költségfüggvény szakadása megszűnik 

– Egyéni tévedés: mint a szigorúnál.  

– Paradoxonok: még gyorsabb vezetés – 
veszélyesebb lépés. 

• Valószínűségi teszt [proximate]  

  p(x) – p(x') > T 



IV. Kockázat 

• Eddig kockázatsemleges 

– Ezért várható kártérítés az egyéni 
költségfüggvényben. 

• Mi van, ha kockázatkerülő 

– Nem várható költséggel számol, hanem várható 
haszonnal. 

– Ugyanazt a kárvalószínűséget rosszabbnak ítéli 
meg, mert kockázatot (varianciát) is 
számbavesz. 

– Hatása, mintha magasabb lenne a kártérítés. 





V. Közösen okozott kár,  

másért viselt felelősség 
• Közösen okozott kár: több károkozó 

• Jogi megoldások: együttes vagy egyetemleges 
felelősség 

– Együttes: mindenki annyit, amennyivel hozzájárult 
a kárhoz (kármegosztás) 

– Egyetemleges: bármelyiküktől a teljes kárt 

– Ha egyetemleges – kérdés: „hozzájárulás” 
[contribution]: második perben az elsőben a kárt 
megtérítő fél kérheti-e a többiektől az ő részüket? 



V. Közösen okozott kár,  

másért viselt felelősség 

Vétkességi szabály modellje: Lehet-e mindegyik vétkes?  

Kétszereplős: három alaphelyzet: 
– Csak az 1. károkozó vétkes – ő állja a kárt. 

– Csak a 2. károkozó vétkes – ő állja a kárt. 

– Mindkettő vétkes – ekkor megosztják a kárt s1: s2 arányban: s1+ s2 = 1 

Tegyük fel: elvárt gondosság társadalmi optimumban – költségminimum 

Várható költségek: 

Védekezési szint 1. károkozó 2. károkozó 

x*, y0 x* p(x*, y0)D + y0 

x0, y* p(x0, y*)D + x0 y* 

x0, y0 s1p(x0, y0)D + x0 s2p(x0, y0)D + y0 



V. Közösen okozott kár,  

másért viselt felelősség 
Ha csak az egyik vétkes, biztos, hogy többet fizet, mintha optimálisan 

védekezne. 
DE: 
Lehet-e mindkettő vétkes? 
Akkor lehetne, ha 
 

 s1p(x0, y0)D + x0 < x* és s2p(x0, y0)D + y0 < y*  
 
Ha azonban (def. szerint): s1 + s2 = 1   
 
És x*, y* a költségminimum, akkor 
  

 p(x0, y0)D + x0 + y0 > p(x*, y*, z*)D + x* + y* > x* + y*  
 
Intuitív: mindkettő tudja, hogy a másik optimális védekezésre ösztönzött, csak 

azért lenne gondatlan, mert arra számít, hogy ő is. => ekkor 
költségminimum: optimum. 



V. Közösen okozott kár,  

másért viselt felelősség 
Másért viselt:  

– Tudjuk (tudhatjuk), ki a felelős,  
– de az áldozat mást perel(het) és  
– az alperes visszperelheti a valós károkozót (indemnity). 

• Közgazdasági modell: alternatív védekezés:  
– Ha az egyik védekezik, a másiknak nem kell,  

Pl. p(x + y)D + c1x + c2y → min c1< c2  
– ha x + y < r*, mindkettő perelhető (mögöttes is),  
– de ő következő perben kérheti, hogy teljes kártérítésért kompenzálja az 

elsődleges.  
• Példa: (Muth v. Urricelqui) földmunka nem jó – a ház fővállalkozóját pereli,  

2. per: fővállalkozó és alvállalkozó között, 
alternatív védekezés: jó munka vs. jobb ellenőrzés olcsóbb: jó munka 

• Belátható: optimális ösztönző elsődlegesen 
(végső soron ő viseli) 



V. Közösen okozott kár,  

másért viselt felelősség 
DE akkor miért nem egyéni felelősség? Miért perelhető 

mögöttes? 

• Respondeat superior: olcsóbb a főnököt perelni; a főnöknél 
infó, ki a károkozó. 

• Visszkereset: implicit biztosítás – nem kell szerződésben 
kitérni rá (TrC csökken). 

• Miért csak beosztottra, alvállalkozóra miért nem: ösztönzés, 
ellenőrzés egyszerűbb. 

• Ha az ösztönzési érv (ellenőrzés) nincs – még lehet 
kockázatelosztás károsult és munkaadó között. 

– De ez felteszi, hogy minden esetben a munkaadó a jobb kockázatviselő. 



Összefoglalás, gyakorlás 



Feladat 
Egy cég privatizációs szerződése szerint a vételárat öt év alatt kell kifizetni – ezalatt a 

már kifizetett vételár visszatérítése mellett az állam bármikor felmondhatja a 
szerződést. 

A negyedik évben (még a teljes vételár kifizetése előtt) a kormányzat a privatizációs 
szerződés olyan módosítását kezdeményezi, amelyben kikötik, hogy a cég a tizedik 
év végéig nem bocsáthat el munkaerőt. (Pontosabban: nem csökkenhet a 
munkavállalók száma – cserélődés lehet.) Amennyiben ezt mégis megtenné, akkor 
minden leépített fő után a minimálbér hússzorosát kell megfizetnie. 

A cég a szerződésmódosítást elfogadja. A hetedik évben azonban az EU-szabályozás 
átalakul, a gyártott termékkel szembeni minőségi követelmények megszigorodnak, 
és az ebből fakadó áremelkedés miatt a keresett mennyiség visszaesik. A vállalat 
leépítésekbe kezd.  

A cég a kikötött kártérítést (a minimálbér hússzorosát) nem akarja megfizetni. Arra 
hivatkozik, hogy 1. a szerződés teljesítése a piaci viszonyok változása miatt 
számára aránytalan terheket jelentene, 2. a szerződésmódosítást kényszer hatása 
alatt írta alá, ráadásul 3. a kormányzat a szerződésmódosítás megkötésekor már 
tudhatta, hogy a szabályozók a cég számára károsan fognak változni. 

Mi lenne a hatékony döntés? 



Megoldás 
• Gazdasági lehetetlenülés – miért? (pl. csődbe menne) 

• Olcsóbb kockázatviselő elve  
– információ kinél jobban (államnál),   

– ki védekezhet (???),      

– diverzifikálás (állam).     

• Kényszer 
– idioszinkratikus beruházások (hold-up),   

– eredeti szerződésben kockázatot vállalt.    

• Kötbér 
– nagyobb mint kár (mi a kár),    

– akadályozza újratárgyalást.    

• Egyoldalú információhiány 
– tulajdon – információ egyesítés,    

– ösztönzők (nem tudatos, stb.).    

 



Ismétlő kérdések 
Miben tévedhet bíróság? 

• Rosszul megítélt kár 

• Általában elvárható magatartás 



Ismétlő kérdés:  

Hogyan hat a téves kárnagyság?  



Ismétlő kérdés:  

Hogyan hat a téves elvárt gondosság? 



Ismétlő kérdések 
Mi változik, ha a károkozó kockázatkerülő? 

Hogyan értelmezhetjük az okozatosságot?  

• Szükségességi teszt 

• Valószínűségi teszt 

Mit jelent a szekvenciális modell? Mik az elvárások? Hogyan 

hat ilyenkor… 

• …az (egyszerű) vétkességi felelősség? 

• …a last clear chance szabály? 

Mit jelent a közösen okozott kár? Milyen megoldások vannak? 

Kármegosztás esetén lehet-e mindkettő gondatlan? 



Feladat 
Egy pénzintézet ügynöke megbízási szerződés alapján, a pénzintézet nevében jár el, az ő nevében 

keres ügyfeleket, és köt velük szerződést – az ügyfeleknek átadott névjegykártyán, illetve az 

általa kiállított betéti igazolásokon a pénzintézet neve szerepel, annak a bélyegzőjét használja. 

Az ügynök egy ügyféltől 8 millió forintot vesz át befektetési céllal, azzal, hogy azt a 

pénzintézet számláján fogja elhelyezni. Amikor az áldozat észleli, hogy ez nem történt meg, 

kéri az összeg visszaadását – de az ügynök ezt nem adja vissza.  

Az áldozat maga is elismeri, hogy a pénz átadásakor nem tudta, hogy pontosan milyen 

befektetésről is lenne szó. Azt sem tagadja, hogy az átutaláson szereplő számlaszámnál 

tulajdonosként nem a pénzintézet, hanem az ügynök neve szerepelt.  

Ennek ellenére kéri, hogy a pénzintézet, amelynek nevében az ügynök eljárt, amelynek a nevében 

bízva adta át a pénzt az ügynöknek, fizesse meg a kárát.  

Mi lenne a hatékony döntés? Milyen szempontokat kellene vizsgálni a döntés során?  



Megoldás 

• Alapprobléma: másért viselt felelősség. 

• Tudja-e ellenőrizni? 

• Olcsóbb kockázatviselő-e? 

• Közrehatás befolyásolja a kockázatviselő 

tesztet is… 



Ismétlő kérdés 

• A kár közgazdasági fogalma? 


