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Érvek az egyhangúsági szabály 

(unanimitás) mellett 

• Ha egy közösségi döntés mindenki számára 

hozhat pozitív nyereséget… 

• …akkor az egyhangúság megkövetelése a 

döntés meghozatalakor garantálja, hogy 

mindenki nyerjen.  

• Ilyen döntések sorozata egyre közelebb viszi 

a résztvevőket a Pareto-határhoz.  

• A procedúra befolyásolhatja, hogy hol kötnek 

ki a határgörbén.    



Az egyhangúsági szabály kritikái 

• Túl sokáig tarthat a folyamat. 

• Ösztönözhet stratégiai viselkedésre 

(„alkudozási probléma”). 

– A kimenetel függ a résztvevő egyének 

alkuképességétől, diszkontrátáitól és 

kockázatkerülésétől … 

– …de kérdés, hogy ez baj-e? 



Az optimális többség 
• Egyhangúság? Minősített többség? 

Egyszerű többség? A jelenlévők 

többsége?  

• Példák: 
• A tulajdonosok anyagi hozzájárulásának 

megváltoztatása egy társasházi közösségben 

• Megváltoztatni  a társasházi tulajdonosok 

beengedésének/kizárásának/leszavazásának 

módját 

• Népszavazás a szuverenitás egy részének 

feladásáról (pl.  NATO-csatlakozás) 

• Kisebb design-változtatás egy kis kft. honlapján 



Az optimális többség 

C: várható költségek a szavazás elvesztése esetén 

D: várható idő- és tranzakciós költségek  

K: ennyi egyén egyetértése szükséges a közösségi 

döntéshez 



Az optimális többség 

C: a szavazás elvesztéséből fakadó várható költségek  

D: várható idő- és tranzakciós költségek  

(megfontolva azt is, hogy a döntés visszavonása is lehet egy 

lehetőség)  



Egyszerű többségi döntés – tulajdonságok 

Amint nem az egyhangúság a döntési 

szabály többé, az elosztás/redisztribúció 

fontos kérdéssé válik:  

 



Többségi döntés 

• Ha R a többség, elvihetik a közösséget 

E-ből nem csak YZ-be, de A-ba, B-be 

sőt C-be is!  

• Ezek (A, B, C) vajon csak elméleti 

lehetőségek?  

– Nem! Gondoljunk a helyi közösségi javak 

vagy akár magánjavak állam által történő 

előállítására!  



Magánjavak közösségi előállítása 

Ha az X-ből Xc közösségileg (államilag) előállított és  tP,  ill. 

tR díjak vannak kiróva, ki jár jobban, ki rosszabbul, mint 

magánszféra általi ellátás során (B, E)? 



Magánjavak közösségi előállítása 

• Ez nem pusztán absztrakció. 

• Ki a valós kedvezményezett ezekben a 

közpolitikákban? 

– Pl. ingyenes alapfokú oktatás 

– Pl. ingyenes felsőoktatás 

– Pl. kulturális szolgáltatások állami 

támogatása (opera, színház) 

 



Redisztribúció a való életben 



A ciklikus többségi szavazás 

problémája 

Condorcet: 3 szavazó: A,B,C; három 

kimenet, X, Y, Z. 

 A  sorrendje B sorrendje C sorrendje 

1. X Y Z 

2. Y Z X 

3. Z X Y 

Avagy: osszunk el  100$-t három ember között! 



Nincs ciklikusság, ha a preferenciák 

egycsúcsúak és egydimenziós a kérdés 

Tétel (Black, 1948): Ha x egy egydimenziós 

kérdés, és minden szavazónak 

egycsúcsúak a preferenciái x-re nézvést, 

akkor xm, a medián pozíció nem veszíthet 

egy többségi döntésben. 

De valóban egydimenziósak a közpolitikai 

alternatívák? És egycsúcsúak a 

preferenciák? 

Pl. vietnami/iraki háború  



Mi van, ha a tárgyalt kérdések 

többdimenziójúak? 
Általánosságban, még ha a preferenciák egycsúcsúak 

is, a többségi koalíciók Pareto-halmazai diszjunktak 

– nincs garancia arra, hogy nem lép fel ciklus. 



Nem térben ábrázolható preferenciák 
Def. Szélső-belső megkötés: Ha bármely 

rendezett hármasra (x, y, z) létezik olyan i 

egyén, akinek preferencia-sorrendje x Pi y és y 

Pi z, akkor minden j egyénnek, aki preferálja z-t 

x-hez képest (zPj x) a preferencia-sorrendje is 

zPj y és yPj x kell legyen. 

• Tétel (Sen, 1970): A többségi döntés akkor és 

csak akkor határoz meg egy adott sorrendet 

bármely (x, y, z) hármasra, ha az összes 

lehetséges egyéni preferenciahalmaz kielégíti 

a szélső-belső megkötés követelményét. 



Vajon a szélső-belső megkötés csak a 

furcsa preferenciákat zárja ki? 

Sajnos nem. Nézzük meg  A , C és x, y, z 

esetét: 



Akkor tehát mennyire valószínűek a 

ciklikus döntések? 
Ezek a tételek azt mondják, hogy a ciklikus 

döntések lehetségesek, de vajon valószínűek 

is? 

Szimulációs eredmények azt jelzik,hogy annál 

kevesebb ciklus fordul elő: 

• minél egyformábbak a szavazók preferenciái, 

• minél inkább egycsúcsúak a szavazók 

preferenciái, 

• minél kevesebb szavazópár preferenciái 

állnak konfliktusban egymással.  



Lehet a minősített többség kiút a 

ciklikus döntések problémájából? 
Tételezzük fel, hogy a preferált kimenetek 

egyenletesen oszlanak el egy egyenlő oldalú 

háromszög felszínén. 

Egyszerű többségi döntés esetén lesznek ciklusok, 

egyhangú döntéssel semmi és bármi kijöhet, de 

létezik egy egyedi stabil egyensúlyi helyzet az 

5/9-es minősített többségi döntésnél.  

Nagyon speciális feltételek mellett, ahogy n, a 

dimenziók száma tart a végtelenbe, ez a 

minősített többség-küszöbérték, 1-[n/(n+1)]n, tart 

1-1/e≈64%-hoz. 



A ciklikussági küszöbértékek 

összefüggései 

Tétel (Weber 1993): Legyen N a szavazók 

száma, N ≥ 2, A az alternatívák száma, A 

≥ 2, és M, amennyi szavazóra szükség 

van egy alternatíva  kiválasztásához, (N/2) 

< M ≤ N − 1. Akkor mindenképpen létezik 

legalább egy olyan egyéni preferencia-

sorrend, amelyik akkor és csak akkor 

vezet ciklikus döntéshez, ha: 

 N ≥  MA/(A − 1). 



Szavazatcsere (Logrolling) 
Az explicit szavazatkereskedelem általában tiltott, 

de az ellenszolgáltatás elve („szavazok erre, ha 

te meg megszavazod azt”) széles körben 

előfordul. 

 

 

 

 

B és C tudnak egyezkedni. Ha ezek kardinális, 

átruházható hasznosságok, a szavazatcsere az 

általános jólétet is növelheti. De csökkentheti is. 

Szavazók X ügy Y ügy 

A -2/-10 -2/-10 

B 5 -2 

C -2 5 



Szavazatcsere 
Két probléma: 

• Blöffölés (hazugság kardinális hasznosságokról) 

• Csalás (nem az ígéretnek megfelelő cselekedet) 

Sőt, a szavazatcsere még a társadalmi 

preferenciák intranzivitásával is kapcsolatban 

állhat. 

Úgy lehet tesztelni a szavazatcserét, ha egyes 

szavazatok olyan magyarázó változóinak 

együtthatóit vizsgáljuk, amelyek nem köthetők 

közvetlenül az adott szavazáshoz kapcsolódó 

érdekekhez, de köthetők más szavazásokhoz . 

(Strattman 1992) 



Napirend-manipuláció 
Tétel (McKelvey, 1976): Ha az egyéni 

preferenciák olyanok, hogy megteremtik egy 

ciklus lehetőségét a többségi döntéssel való 

szavazás során, akkor bármely olyan egyén, aki 

befolyásolni tudja a páronkénti szavazások 

sorrendjét, elvezetheti a bizottság döntését 

bármely, általa kiválasztott kimenethez az adott 

téma-térben.  

Tehát nagyon széles tér nyílik ilyesfajta 

manipulációra! 



Sorozatos tortaosztás 

A torta mérete: G, n (kockázatsemleges) 

játékos, m/n többségi döntés, az ajánlat 

sorozatosan meghosszabbítva véletlen 

tagok által, a játék vége akkor, amikor a 

javaslat megkapja a  (m/n) többséget. 

A koalícióban levők rezervációs igénye (de 

nem a javaslat benyújtójáé)  x: 

 

és így a javaslattevő 

részesedése:  



Honnan a stabilitás? 

• Az eldöntendő ügyek gyakran 

egydimenziósak. 

• A szavazás is gyakran időben 

egydimenziós. 

• Szofisztikált stratégiai viselkedések 

szavazatcsere során. 

Empirikus eredmények: 

• Inkább a „többség hatalma” vagy 

„univerzalizmus” magyarázatokat 

támasztják alá, semmint a ciklusokat. 


