
Közgazdaságtan II. 
 
Az előző órán bemutatott kereseti függvény és a most bemutatásra kerülő 
kínálati függvény egyszerre történő ábrázolása adja ki a Marsall keresztet, 
íme: 

 
D görbe a kereseti 
S görbe a kínálati 
 
A két görbe metszéspontja mutatja az egyensúlyi árat, mely azt jelenti, hogy 
nincs eladatlan áru és nincs kielégítetlen kereslet. Azt is jelenti, hogy 
mindkét félnek megéri a kereskedőnek is és a fogyasztónak is. 
 
Kínálat 
A termelő, vagy kereskedő az árujából minél többet szeretne értékesíteni, 
tehát az érdeke tul.képp ellentétes a fogyasztóéval.  
 
Túlkínálat: Az egyensúlyi ár fölötti mennyiség mutatja. 
 
Az egyensúlyi ár alatti értékesítésnél, alacsony a kínálat, mert nincs áru. Ez 
általában a hiánygazdaságokban fordul elő. (van pénz, de nincs áru, mint 
nálunk régen a Fa szappan, vagy a banán) Ha a kereslet nagy, megemelkedik 
az ár. 
 
Piaci formák (3 féle) 

1. Tökéletesen versenyző piac (Mari néni) 
Jellemzője: Az eladók és a vevők megszámlálhatatlanul sokan vannak. A 
szereplők ár elfogadók. A piacra való be és kilépés könnyű. Pl: amiből sok 
van, annak az ára átlagosan azonos, mint a tojás a piacon, ha kb. 20.-Ft 
elfogadott, akkor annyiért lehet eladni. 30.-ért nem veszik meg, kivéve, ha 



valamilyen plusz van benne, pl. mélyalmos, bio, fitt, szalmonella ellen kezelt. 
Mari néni az őstermelő ilyet nem tud, ezért ő átlag áron fogja eladni, mert a 
többi árushoz viszonyítja és alakítja ki az árat. Eladhatja 10.-ért is, úgy is 
megveszik méghozzá gyorsabban. Így nyerhet időt, de nyeresége nem lesz. 
 

2. Monopolium: 
Egy eladó van és rengeteg vevő. Erre a piacra belépni nem lehet és kilépni 
sem könnyű. Az árat azt saját maga állapítja meg, de csak a megfizethetőség 
határáig vagy ameddig megéri pl. BKV bérlet, addig éri meg, amíg nem 
olcsóbb autóval közlekedni. Ha most lenne egy BKV bérlet 50.000.-Ft az nem 
lenne megfizethető és nem is vennék meg, még akkor sem, ha nincs más 
szolgáltató. 
 
Alapvetően a fogyasztónak az a jó, ha versenyhelyzet van, így csökkennek az 
árak, de a monopóliumoknak is van létjogosultsága, mert van, ami 
egyszerűen kicsiben nem működik. (Pl: nincs kis csatornázási művek, vagy 
asztali atomerőmű) 
A monopóliumok általában állami szabályozása alatt állnak és biztosítják az 
optimális üzemméretet a piachoz képest. Amennyiben a létjogosultsága nem 
áll fenn, akkor versenyszabályozással az Állam megszűnteti a monopoliumot. 
Pl.: A Matáv volt ilyen. 
 
Sem a monopol cégnél, sem Mari néninél nincs marketing tevékenység. A 
monopoliumnak nincs rá szüksége, Mari néninek meg pénze nincs. 
 

3. Oligopolium 
A piacot 3-4 résztvevő látja el, nálunk ilyen a mobil telefon rdsz. A be- és 
kilépést a technológia (és a pénz) határozza meg, mármint, hogy könnyű vagy 
nehéz belépni. Ezen a piacon a markering tevékenység nagyon erős. DE a 
fogyasztó sosem lehet biztos benne, hogy nincs közöttük „hallgatólagos 
megegyezés”, amit persze büntetnek, de csak ha kiderül. 
 
 
Vállalatok a külpiacon 
 
Külpiacra lépés okai (előnyei): 

 olcsóbb munkaerő 
 piac bővítés 
 kedvezőbb adózás 
 a termék iránti kereslet nagyobb 



 
Nehézségek: 

 nyelvi nehézség 
 VÁM (a hazai piac védelmét szolgálja) 
 szállítási költségek magasak 
 más kultúra (meghatározza a piacot és a marketinget, bár a kultúra 

önmagában egy értékmentes fogalom) 
 eltérő adórendszerhez kell alkalmazkodni, ez nem mindig előnyös 
 eltérő ár arányok (pl. van ahol a kaja drága, van ahol a technika) 
 eltérő gazdasági fejlettség az új piacon (pl. mennyire tisztelik a 

magántulajdont, vagy van-e megfelelő infrastruktúra, /mert ha nincs 
áram nem lehet elektromos eszközöket értékesíteni/) 

 
Külpiacra lépés formái és fokozatai 
 
Közvetett export (ez a legegyszerűbb forma) 
Kis cég, kiviteti mással a termékét, ha az tetszik külföldön, akkor többet 
rendelnek és a következő fokozatra léphet…ez a közvetlen export 
 
Közvetlen export 
Saját nevében jelenik meg, helyi irodát tart fenn, akik ügyintéznek. 
 
Licenc és know-how  
Ennek értékesítése nem termék, hanem a tudás és/vagy a technológia 
értékesítése. (Pl. a Marlboro, ami eredetileg amerikai, de gyártani kezdtük mi 
is és a ruszkik egymástól teljesen eltérő minőségben. Ez a legnagyobb 
hátránya, mert bizalomvesztést eredményez. Ha viszont túl jó, akkor 
konkurensé válhat.) 
 
Közös vállalat 
Egy külföldi és egy helyi cég hozza létre 
Előnyei, hogy a helyiek ismerik az ottani viszonyokat, kultúrát. Kisebb, vagy 
nincs az idegenekkel szembeni ellenállás 
 
Teljes skálájú nemzetközi termelés és marketing 
Ilyenek a multi cégek és az üzlethálózatok. Központilag irányítják és 
döntenek főbb kérdésekben, pl. hogy hol és mit gyártanak milyen 
minőségben. Általában globális termékkel vannak jelen, olyannal ami 
mindenhol kelendő.  



 
Franchishe rdsz-ben működő cégek, erről nem írtam csak ennyit: 
pl. a McDonald’s, Burger King. Egységes külcsín, azonos megjelenés, azonos 
minőség szerződés alapján, mint lehetőséget értékesítenek, amiért sokat kell 
fizetni. Az előírásokat kötelező betartani és ellenőrzik is.  
 
 
 

Fogyasztó 
Az a személy, aki pénz költ, vásárol saját felhasználásra, tehát már nem állít 
elő belőle újabb értéket. (végső fogyasztás) A megvásárolt termék pl. 
fogyasztási cikk = hajszárító, ha saját haját szárítja, de ha fodrász akkor 
munkaeszköz. 
A legnagyobb fogyasztó a háztartás, aki a saját jövedelméből fogyaszt. 
 

Fogyasztó 
 

Belső igények      Külső feltételek 

szükség              szűkösség 

preferencia rdsz.           

(racionalitás)    ár    nominál jövedelem 

 

Hasznosság      Reál jövedelem 

 
 

Fizetőképes szükséglet, kereslet 
 
 
Szükséglet: 
Belső igények, de kialakítható, formálható pl. marketinggel, vagy társadalmi 
elvárással. A kialakult szükséglet után fel kell állítani egy sorrendet, ez lesz a 
preferencia rendszer, ésszerűség szerint. (pl. a gyerekeknél ez nem feltétlenül 
racionális, hatnak az érzelmek is, a szülő megvesz a kölyöknek egy csomó 
felesleges dolgot, csak mert a gyermekközösségbe így tud beilleszkedni) 
 
Fogyasztói jövedelmek: 
Egy része a kötelező kiadásokra fordítandó (hitel törlesztés, rezsi kts.) 
valamint a létszükségletet szolgáló rész (étel, ital) és ezek kifizetés után 
maradó összeg az ún. szabadon elkölthető rész. 



Hasznosság: 
Valamely jószág vagy szolgáltatás hasznos tulajdonságainak összessége, ill. 
az a kielégülést, melyet a fogyasztó, az adott jószág vagy szolgáltatás 
elfogyasztásakor nyer. (pl. ételfogyasztás, masszázs) 
Az hogy a hasznosság mekkora, az teljesen szubjektív. (Pl. egy hölgynek a 
körömlakk a hasznos, a pasik a technikai kütyük, tehát a pasiknak a 
körömlakk nem olyan hasznos) 
 
A termék fogyasztással el lehet érni telítettséget (ez az a pont, amikor már 
elég valamiből), ezért a hasznosság érzése az elején sokkal nagyobb és 
fokozatosan csökken. (pl. a 8. gombóc már nem akkora élvezet, mint az első 
falat, míg végül elérjük az telítettségi pontot) A fogyasztás közben a 
hasznosság érzése tehát folyamatosan csökken, eléri a nullát, ha ezen túl is 
fogyasztok még az már negatív haszon lesz. 
 
(Van olyan helyzet, amikor nem érkezik el a telítettségi pont, pl. a 
szenvedélybetegeknél, vagy a bélyeggyűjtők is simán kérik a következő 
bélyeget is.) 
 

 



Gossen I. 
Az egymást követő pótlólagos jószág egységek elfogyasztásakor a teljes 
haszon egyre kisebb mértékben nő. 
 
Az előnykiegyenlítődés elve: 
A fogyasztó mindaddig növelheti összhasznát, a fogyasztási szerkezetének 
átrendezésével, ameddig a nyert haszna meghaladja, a feláldozott haszna 
mértékét. 
Magyarázat: 
Egy normál vasárnapi ebéd összetétele pl: 

 leves 
 hús 
 krumpli 
 savanyúság, saláta 
 sütike 

 
Ha az összes rendelkezésemre álló pénz 1200.-Ft, akkor nem biztos, hogy jut 
mindenre, vagy jut mindenre, de kisebb lesz az adag. DE ezeken 
változtathatok is, pl. nem kérek levest, akkor több hús jut, vagy nem kérek 
sütikét sem, akkor még több hús jut. De ha pl. vega vagyok, akkor a húsról 
mondok le és kérek helyette sütikét.  
 
Gossen II. 
A fogyasztó akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha az utolsó pénzegység 
elköltésével nyerhető határhaszon bármely termékre vonatkozóan azonos. 
 
Szűkösség 
A gazdasági javakból nincs annyi, amennyit szeretnénk. 
 
Mi a különbség a bér és a jövedelem között??? 
 
Bér= pl. amit a munkáltató fizet mint munkabér 
 
Jövedelem = Bér és a többi bevételek, (pl. amit az albérlő fizet) 
 
Nominál bér: Számszerű értéke a jövedelemnek 
 
Reál jövedelem: A nominálbérért kapható termék mennyiség.  
(Ahhoz, hogy tudjuk, hogy pl. 3000 jüant kereső kínai jól vagy rosszul keres, 
ahhoz tudnunk kell azt is, hogy a 3000 jüan mennyi termékre váltható, tehát 
mit ér??? 10 kg krumplit, vagy egy Audi A6-ost? ) 
 
A fogyasztó egyéni kereslete, közömbösségi görbe….. ezt már nem írtam le…. 


