
Közgazdaságtan 
 
Alapfogalmak 
 
SZÜKSÉGLET: 
Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik. 
 
Szükségletek csoportosítása: 
I. Létfenntartás szempontjából: (3 féle lehet) 

a. Létszükséglet 
b. Kulturális 
c. Luxus szükséglet 

 
Létszükséglet: 
olyan, amit, ha hosszabb ideig nem elégítenek ki, az az élettel összeegyeztethetetlen. 
Pl. alvás, evés, ivás. 
Ennek kielégítésére sok mindent megteszünk, de végső esetben szélsőséges 
megnyilvánulásokhoz vezethet, pl. kannibalizmus, bűnözés-emberölés. 
 
Kulturális: 
pl. iskola, koncert, színház, olvasás, stb. Az élet tartalmasabbá tételét szolgálja, de 
nem halunk bele, ha elmarad, bár kétségtelenül rosszabb kedvünk lesz. 
 
Luxus: 
koronként változik és jövedelem függő. Pl. 15 évvel ezelőtt még luxuscikknek 
számított a mobiltelefon, vagy a Laptop, ma viszont már elérhető, bizonyos 
jövedelemszinten. Aki megnyeri a lottó főnyereményt (most 350 MFt), annak pl. már 
nem kell többé dolgoznia és magasabb színvonalra kerülnek az evidenciák, ill. az 
elérhető dolgok. Nem gond pl. elutazni külföldre, vagy venni egy plazma tévét. 
 
II. Kielégítés módja szempontjából (2 féle lehet) 

a. Egyéni (pl. iszok egy kávét) 
b. Kollektív  (pl. moziba megyek) 
 

III. Kielégíthetőség szempontjából (2 féle lehet) 
a. Látens (jelenleg nem kielégíthető) 
b. Effektív (kielégíthető) 

 
Látens: 
Pl. Most nagyon álmos vagyok, de nem alhatok, mivel most az iskolában vagyok, 
vagy szeretnék egy Ferrarit, de most nincs rá pénzem. 
 
Effektív: 
Szeretnék egy kávét, kimegyek a büfébe és iszok egyet. 
 
Mivel elégítjük ki a szükségleteinket? 
Jószágok és Javak. (Ez a két nagy csoport van.) 
 
I. SZABAD JAVAK, SZABAD JÓSZÁG 
A természet készen adja, nem kell fizetni érte és korlátlanul áll a rendelkezésünkre. 
Pl. levegő-szél, napfény, „víz” (de csak, ha nem fizetős).  
A korlátlanság azt jelenti, hogy bármennyit használhatunk belőle. 



 

II. GAZDASÁGI JAVAK 
Az ember állítja elő, fizetni kell érte és korlátozottan áll a rendelkezésünkre. 
A korlátozottan, azt jelenti, hogy korlátozott a mennyisége, ami rendelkezésre áll. 
 
ELŐÁLLÍTÁSI ÉS TERMELÉSI TÉNYEZŐK (5 van) 
I. Természeti tényező: 
Elsődleges termelési tényező, tehát nem a termelés eredménye képpen és nem is 
annak érdekében jött létre. Adott minőségben és mennyiségben fordulnak elő. (Pl.: 
barnaszén bánya az nem feketeszén bánya és a bánya ki is ürülhet.) 
Nem koncentrálható, pl. Zalában és Gödön is van földem, de nem tudom egyszerre 
felszántani a földrajzi adottság miatt. Ilyenek a földek és folyók is. 
Tönkre tehető, tehát vigyázni kell rá, pl. hogy termő maradjon. (nem szabad 
kizsákmányolni) 
II. Munka 
Szellemi és/vagy fizikai erőfeszítés. (persze egyik sincs a másik nélkül, csak az 
arányok változnak, mert pl. a kertásáshoz is át kell gondolni, hogy hová és mekkora 
ágyást teszünk) 

 elsődleges termelési tényező: Nem haszon vagy érdek miatt jön létre. A 
munka nagyon hosszú tanulási időt igényel.(Lifelong learning.) 

o Tanulást igényel 
o Infrastrukturát igényel (pl. közlekedés, munkaeszköz) 
o Nem koncentrálható korlátlanul (pl. egy irodában nem lehet 

bármennyi ember, mert az frusztrációhoz vezet.) 
o Emóciónálisan befolyásolható (pl.: süt a nap vagy esik az eső, vagy 

beteg a gyerek) 
o A munkaerő szabad akarattal bír (pl.: elhagyhatja a szervezetet) 

 
III. Tőke (2 féle lehet pénztőke és dologi tőke) 
Származtatott termelési tényező (ez azt jelenti, hogy a termelés eredményeképpen és 
annak érdekében jön létre). Lehet pénztőke, vagy dologi tőke, melyek egymásra 
átválthatóak. Korlátlanul koncentrálható, tehát bármennyi pénzem lehet, nem fog 
zavarni. A tőke egy újkori dolog. 
 
IV. A vállalkozó (ember) 
A vállalkozó az, aki az összes többi termelési tényezőt összefogja és összehangolja 
hasznosításra. 
(nem mindenki alkalmas rá, van kedve, vagy kockáztat!!!) 
 
V. Információ 
Abban különbözik az Adattól, hogy újdonság tartalma van. Általában fizetünk is 
érte és előnyhöz jutunk vele. Újdonság, hogy mint termelési tényezőt említjük, de 
annak számít már. 
 
A VÁLLALAT, A VÁLLALKOZÁS 
(közgáz szempontból a vállalkozás számít nagyobbnak, mivel a vállalat is egy 
vállalkozás) 
A vállalatok a termelési tényezők piacán mint vásárlók jelennek meg. A fogyasztási 
cikkek piacán pedig mint eladók. (Árulhat termelési tényezőket, pl. munkaerőt, 
tőkét és természeti tényezőt pl. földet.) 
Fogyasztási cikk: Végső fogyasztásra szánják, nem állítanak vele elő semmi, nem 
termelőeszköz. Pl. hajszárító, de ha fodrász vagyok akkor az munkaeszköz nem 
fogyasztási cikk. 



 
A Vállalat 
A vállalat úgy néz ki, hogy valami bemegy, valami kijön és közben történi valami, ez 
lehet termelési vagy pénzfolyamat. Általában a vállalatokban mindkettő tehát 
termelési és pénzfolyamat is zajlik.  
Reál: Bemegy vmi, kijön vmi pl. egy tárgy, ami aztán pénzt ér, tehát pénz jön vissza. 
Pénz: bemegy vmi, tehát ki kell fizetni. 
 
A reál és pénzfolyamatok egymással párhuzamosak, de ellentétes irányúak. 
 
Környezet 

 Termelési környezet: Pl. van egy halas tavam, arra vigyáznom kell, hogy ne 
szennyeződjön, különben a halak kipusztulnak én meg pénz és munka 
nélkül maradok.  

 Kulturális környezet: Mindig értékmentes. Azt mutatja meg mire van kereslet, 
igény. 

 Jogi környezet: Ezek a lehetőségek, pl. előírások, szabványok, lehetnek 
megengedőek, vagy tiltók.  

 
A vállalatok lehetnek  
méretük szerint  

 Kis 
 Közepes 
 Nagy. 

Attól függően, hogy hány főt foglalkoztatnak és mekkora árbevételük van??? 
Tevékenységi forma szerint  
 
Tevékenységi forma szerint 

 termelő 
 szolgáltató 
 kereskedelmi 

 
Tulajdonlás szempontjából 

 Állami 
 magán 
 szövetkezeti 
 önkormányzati 

 
A privatizáció és rdsz-váltás után a magán vállalkozások kerültek többségbe az 
addig állami tulajdontól. 
Előnyök pl.: 

 tőke beáramlás, 
 új technológia 
 deficitek felszámolása 
 piacgazdaság kialakítása 

 
Általában, sőt leginkább a stratégiai vállalatokat nem szokás privatizálni, azok 
állami tulajdonban maradnak pl. posta, energia szolgáltatók. 



A vállalat lehet 
 
Egyéni vállalkozás: 
Egy személy saját nevében és kockázatára teszi, profit reményében. 
 
Gazdasági társaság: (4 féle, ebből 2 jogi személyiség) 

Jogi személyiség fogalma: (3 fő szempont) 
 Önálló szervezetnek kell lennie, mely a tagok változása esetén is 

állandó marad. 
 Cselekményeiért önálló vagyoni felelősség terheli. 
 Önálló, a tagokétól elkülönült vagyonnal kell rendelkeznie. 

 
 
KKT: Közkereseti Társaság (nem jogi személyiség) 
Minimum 2 tag alapíthatja. a tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges. Tehát a 
saját magánvagyonával felel. Egyetemleges=Bármely tagtól követelhető az egész 
tartozás. 
Létrehozása nincs pénzösszeghez kötve. KKT-tag nem lehet sem Bt. beltag, sem 
egyéni vállalkozó. (az anyagi felelősség miatt) 
 
 
Bt: Betéti Társaság (nem jogi személyiség) 
Minimum 1 beltag és 1 kültag alapíthatja. A beltag felelőssége korlátlan és 
egyetemleges, a többi beltagéval. A kültag kizárólag a betétje (bevitt vagyona) erejéig 
felel (csendestárs) Ha a kültag a Cégszövegben szerepel, akkor a kültag felelőssége 
is korlátlan és egyetemlegessé válik. Pl. Kovács és Kiss Bt. Alapításához nincs 
kikötött pénzösszeg. 
 
Kft: Korlátolt Felelősségű Társaság. Jogi személyiséggel rendelkezik. Egy személy is 
létrehozhatja. Alapítása 500 eFt-hoz kötött. (több lehet, de kevesebb nem) Ha 
többen alapítják, úgy a tagoknak üzletrésze van, mely egy egység, tehát 
mindenkinek EGY. Az üzletrész külső vevőnek is eladható, de a tagoknak 
elővásárlási joga van. A Kft. sosem megy ki a tőzsdére. 
 
Rt. = Részvénytársaság. Jogi személyiséggel rendelkezik. Egy személy is alapíthatja. 
A tagok részvényesek, akik egyben a tulajdonosok is. Felelősségük aránya egyezik a 
részvényeik mennyiségi arányával. Az irányítói jogokat a legtöbb részvénnyel 
rendelkező gyakorolhatja. Alapításához minimálisan 20 MFt szükséges. 

A részvény: Tulajdoni jogot megtestesítő értékpapír. A tőzsdén cserélnek 
gazdát úgy, hogy bárki vásárolhat részvényt, ilyenkor Nyrt. Meghatározott, 
hogy kik vásárolhatnak részvényt ilyenkor Zrt. 

Évente egyszer közgyűlés dönt a nyereség sorsáról és a feladatokról. Itt minden 
tulajdonos (részvényes) részt vehet, azonban leginkább a jelentős részvénnyel 
rendelkezők vesznek részt. 
 
KHT-k megszűntek, vagy átalakultak ez a rész nem kell, csak engem érdekelt. 
A KHT-k megszűntetésre kerültek: át kellet alakulni már nonprofit céggé 
A közhasznú társaság közhasznú tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. 
Közhasznú tevékenység a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; a társaság 
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között. 
A 2006. évi IV. tv. szerint 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható. A 2007. 
július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 



2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó, fent részletezett szabályok szerint 
működhet tovább. 
A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül 
 társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 

működhet tovább, 
 más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át,vagy 
 jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. 

Amennyiben nem alakul át, nem szűnik meg 2009. június 30-ig, akkor a cégbíróság a 
társasággal szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz, tehát megszünteti. 

 
 
 
TERMELÉS 
A javak előállítása 
(azért újratermelés, mert ismétlődő) 

1. Egyszerű újratermelés: Az előző időszakhoz viszonyítva, ugyanolyan mértékű. 
2. Bővített újratermelés: Az előző időszakhoz képest nagyobb mértékű a 

termelés (gazdasági fellendülés) 
3. Szűkített újratermelés: Az előző időszakhoz képest kevesebb termék 

előállítása a jellemző. 
 
Az időtáv fogalma: 
Piaci időtáv: Csak eladás és vétel lehetséges ebben az időszakban. 
Rövid időtáv: Legalább egy tényező változtatható. 
Hosszú táv: Valamennyi tényező megváltoztatható. 
 
Az idő itt relatív, mert pl. a mezőgazdaságban, ha elvetjük a saláta magot, akkor 
azon már nem tudunk változtatni, brokkoli legyen és ezek hosszú hónapok mire 
lesz belőle bevétel. De ha fagyis vagyok szintén nem tudok változtatni a már 
bekevert fagyin de az csak arra a napra vonatkozik. 
 
PIAC: 
A tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserkapcsolatainak 
rendszere, melynek elemei a kereslet és a kínálat, ár és jövedelem. 
 
(potenciális vevő a nézelődő. Hogy bánnak vele, pl. Pretty Woman) 
 
A Keresletet a vevők képviselik, a Kínálatot az eladók. Az ÁR alku kérdése. Mindent 
annyiért lehet eladni, amennyiért megveszik. A Jövedelem a fogyasztást 
befolyásolja. (Kivéve a tradicionális termékek, mint pl a kenyér, az tradicionális 
fogyasztás.) 
 
A kereslet és a kínálat kölcsönösen hat egymásra. Magas árhoz alacsony 
keresetmennyiség, alacsony árhoz nagy kereset mennyiség tartozik. 
 
A jövedelem változás együtt jár a fogyasztói magatartás megváltozásával, vagy a 
társadalmi szokások megváltozásával. 
 
 


