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KÖZGAZDASÁGTAN 
 
1. ÓRA 
 
A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a 
környezetünk. 
 
Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.  
Célja: hogy a benne élő emberek, jól érezzék benne magukat, boldogok legyenek és jól éljenek. 
 
Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de 
erről később beszéljünk. 
 
Amikor gazdálkodunk – időt, pénzt, energiát használunk fel amelynek során a lehető legjobb 
felhasználásra törekszünk. 

 
 
Termelés: az anyagi javak előállításának folyamata, maga a termelés. A kézzel fogható termékek 
előállítása, melyek eladásának eredménye pl. a nemzeti jövedelem is. 
 
Elosztás: a megtermelt javak valamilyen rendező elv alapján történt átadása. 
 
Forgalmazás: a megtermelt javak fogyasztókhoz való eljuttatása. 
 
Fogyasztás: a termékek végső felhasználása (a munkások a munkavégzésért munkabért kapnak, ez 
is az elosztás része, plusz a fizetésből fogyasztási cikkeket vásárolnak) 
 
Ami a Perpetum mobile motorja az a szükséglet, ezeket a szükségleteket javakkal elégítjük ki. 
 
Szükséglet: az egy hiányérzet, amely cselekvést vált ki, önmaga megszűntetésére. 
Pl: fáradt vagyok=megjelenik a problémafa, kell egy kis energia ezért csokoládét eszem, de közben 
igazán aludnom kellene a fáradtság ellen. A szükséglet kielégítés módja egyéni és kollektív. 
 
Igény: a szükséglet-kielégítés konkrét formája 
 
Szükségletek: fontossági sorrend alapján érezzük, 3 kategóriáját különböztetjük meg:    
 

1. kategória: az elsőrendű, alapvető szükségletek, az emberi lét alapjainak feltételei (pl: étel, 
ital, lakás a fejünk felett, szex) A szükséglet kielégítés konkrét formája, fáradt vagyok, tehát 
megyek és lefekszem az ágyamba. 
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2. kategória: másodrendű szükségletek: amelyek a társadalomban való létezés feltételei (pl: 

nem gyalogolunk, hanem igénybe vesszük a BKV-t, vagy autóval járunk, számítógépünk 
van ,stb.) 

 
3. kategória: harmadrendű szükségletek: amelyek már igazán felesleges dolgok, pl.: 8 női 

retikül, vagy a sok holmi ami benne van, mert a nagy részét biztosan nem használjuk, luxus 
termékek, mert már nem minőségben, hanem mennyiségben vannak csak jelen, (pl: a wc-
ben is van TV-nk) 

 
Szükségletek kielégíthetősége alapján is lehet bontani:  

1. tényleges, azaz effektív szükségletek: ezek az adott társadalmi fejlettségi fokon elérhető 
szükségletek 

2. rejtett, azaz latens szükségletek: még nem került felszínre, ezek adott társadalmi fejlettség 
mellett sem kielégíthetőek, csak vágy marad, mert nincs rá pénz, hozzáférhetőség stb. 

 
 

MASLOW- FÉLE PIRAMIS 
 
 

 
 
Javak:  A szükséglet kielégítésére alkalmas dolgok összességét 
Csoportosítani lehet:  
 természetben előállított / szabad javak, ember, állatok, melyek minimális emberi előállítást 

igényelnek pl: víz, levegő, de pl. a tiszta vízhez már kell az emberi beavatkozás vagy a tiszta 
levegőhöz, mert szűrik, tisztítják. 

 ember által előállított / gazdasági javak 
 
Erőforrások: amelyeket a gazdasági javak előállítására használnak fel, termelési tényezőknek 
nevezzük. 
 
4 termelési tényező van:    
 1. munkaerő /képesség/  
 2. tőkejavak /több pénzt hoznak, mert alapanyagok, gépek, berendezések, épületek 

előállításához be kell szerezni az alapanyagokat hozzájuk  
 3. természeti tényezők /föld, energia, források, nap, víz, ásványkincsek, de ezek már 

korlátozott mértékben vannak csak/ 
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 4. vállalkozók / az Ő dolguk az előbbi három tényező összefoglalása, egységes rendszerbe 
szervezése  pl: útépítés, útjavítás/ 

 
Szűkösség: (a gazdaság alap problémája) az erőforrások /termelési tényezők/ korlátozottan állnak 
rendelkezésre a szükségletek teljes körű kielégítéséhez 
 
A Közgazdaságtannak 3 alapkérdése van :  

- MIT gyártsanak  fogyasztók döntése 
- KINEK juttassák  vállalat döntése 
- HOGYAN történjék ezen javak elosztása 

 
MIT: azt hisszük az előállító dönti el, de helyette a fogyasztók döntése akik majd megveszik, itt az 
egyéni érdekek a döntőek. 
 
KINEK: a vállalat dönti el, hogy melyik fogyasztó csoportnak osztja el, célja, hogy minél többet 
tudjon eladni, tehát a nyereség maximalizálása a cél. 
 
HOGYAN: a termelési tényezők tulajdonosai döntenek,   
 
„ceteris paribus”:  

 szó szerint vett fordítás: minden egyéb változatlansága mellett  kifejezés  
  egy adott jelenséget több tényező befolyásolja, de a módszertan szerint egy tényezőt 
veszünk állandónak a többit változatlanul hagyjuk.  
 

KÖZGAZGASÁGTAN 
 
Elméleti gazdaságtan    Alkalmazott gazdaságtan 
- az elméleti gazdaságtan a gazdasággal   - az elméleti gazdasági ismereteket 
kapcsolatos összefüggéseket leírja   alkalmazza a gyakorlatban 
Megkülönböztetünk:      - gyakorlati alkalmazási területek: 
- Mikroökonómiát: egy gazdasági szereplőt    - marketing 
viszgál, annak döntéseit vizsgálja,    - pénzügy 
vagy egy adott termék piacát jellemzi   - Vállalkozás gazdaságtana 
- Makroökonómiát: a teljes gazdaságot vizsgálja, 
összevont mutatók segítségével 
- Nemzetközi gazdaságtan:  árfolyam-politikát,  
külkereskedelem alakulását vizsgálja, 
 
további két nagy csoportja a:   
   
Leíró közgazdaságtan     Normatív közgazdaságtan 
leírja a témát      tanácsot ad, kimutatja az irányelveke,  

jövőre mutató elképzeléseket mutat 
 
 
Elosztás a gazdasági rendszeren keresztül:  
Milyen tulajdonban vannak a gazdasági rendszerek, milyen kapcsolatok alakultak ki a gazdaság 
szereplői között  
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1. Tervutasításos rendszer 
 

 
 
Közvetlen utasításban az Állam irányítja a háztartást és a vállalatokat 
 

2. Piacgazdaság 

 
 
Minden a piacon dől el, neki van döntő szerepe , az állam nincs jelen. 
 
Piacgazdaság jellemzői: 

- munkamegosztás van  
- csere  
- elismerés, illetve elismertetés van 
- önállóság van 
- verseny van 
- pénz van jelen 
- szuverenitás: szabad döntés, nem lehet kényszeríteni senkit az eladásra 
-magántulajdon van jelen.  

 
 
 
 
 
 
 



-  - 5 -

3. Vegyes gazdaság 

 
 
A jelen gazdaság piacgazdaság, de ugyanakkor vegyesgazdaság, a piac működése a meghatározó, 
de az államnak is van benne tevékenysége, mert a beruházásra a piacon vásárolja meg a 
szükségleteket, ezzel kiegyenlíti a piac egyenlőtlenségeit, a termelés- eladás és szükségletek hiány 
egyensúlyát tartja összhangban. 
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2. ÓRA 
 
A vállalat azért jön létre, hogy valamilyen igényt kielégítsen. Egy gazdasági szervezeti alapegység, 
mely a gazdaság többi szereplőjétől elkülönülten gazdálkodik, hozzájuk a piac közvetítésével 
kapcsolódik, és profitra törekszik. A vállalatban zajló folyamatok reál és pénz folyamatok, 
egymással párhuzamosak, de ellentétes irányúak. 
 
Megkülönböztetünk: 
- természeti környezetet 
- gazdasági környezetet 
- piaci környezetet 
- politikai környezetet 
- kulturális környezetet 
 
Vállalat csoportosítása: 

 Állami 
 Magán 
 Önkormányzati 

 
Méret szerint: 

 Kis 
 Közepes 
 Nagyon 

 
Tevékenység szerint: 

 Termelő 
 Szolgáltató 
 Kereskedelmi 

 
Jogi személyiség: 
 Saját nevében vállalhat kötelezettségeket és jogokat 
 Önálló, tagokétól elkülönített vagyonnal kell rendelkeznie 
 Cselekményeiért önálló vagyoni felelősség terheli 
 Önálló, tagokétól elkülönült szervezettel kell rendelkeznie, mely a tagok változása esetén is 

állandó marad. 
 
Jogi személyiség nélküli vállalatok: 
KKT (Közkereseti Társaság) 
 Minimum 2 fő alapítja 
 A tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges 
 Nem jogi személyiségű 
 A társaság működésében minden tagnak részt kell vennie 
 Nincs kikötött pénzösszeg 

 
BT (Betéti Társaság) 
 Minimum 2 fő alapítja 
 Beltagra és kültagra van szükség az alapításhoz 
 Beltag: felelőssége korlátlan és egyetemleges 
 Kültag: vagyoni betétje erejéig felel 
 Nem jogi személyiségű  
 A kültagnak a társaság működésében nem kell szerepet vállalnia 
 Nincs kikötött pénzösszeg 
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Jogi személyiséggel rendelkező vállalatok: 
KFT (Korlátolt Felelősségű Társaság) 
 egy személy is alapíthatja 
 Jogi személyiséggel rendelkezik 
 500.000 Ft alapító tőke szükséges 
 A tagoknak üzletrészük van 
 Évente egyszer taggyűlés kell tartani 

 
RT (Részvénytársaság) 
 Egy személyi létrehozhatja 
 Jogi személyiséggel rendelkezik 
 20 Millió Ft alaptőke szükséges 
 Részvénye erejéig felel a részvényes (részvény: tulajdonjogot megtestesítő értékpapír) 
 Részvényesnek osztalék jár 
 Évente egyszer közgyűlés 

 
Piac 

 
A kereslet és kínálat találkozási helye. Potenciális és tényleges eladók és vevők, valamint azok 
cserekapcsolatainak rendszere, melynek elemei a kereslet, a kínálat, az ár, és a jövedelem. 
 
Kereslet: milyen árhoz, milyen kereslet mennyiség tartozik.  

 
 
 
 
 
 
Keresleti görbe: Az ár meghatározza a kereslet 
mennyiségét. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kínálati görbe: ha az ér magasabb, a kínálat nőni fog. 
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 Marchall-kereszt 
 
 
 
 
 
Az egyensúlyi ár: pontosan megegyezik 
egymással a kereslet és a kínálat 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piaci formák:  
Versenyzőpiac: 

 Az eladók és vevők megszámlálhatatlanul sokan vannak. 
 A szereplők árelfogadók 
 Piacra való be- és kilépés könnyű 
 Olyan terméket forgalmaz, ami homogén 

 
Monopólium: 

 Egy eladó van, sok vevő 
 Ármeghatározó szerepe van 
 Piacra való belépés nem lehet 

 
Oligopólium: 

 3-4 szereplője van 
 Piacra való belépés technológia függő 
 Verseny vagy a fogyasztókért – árverseny 
 Pl: mobilszolgáltatók piaca 

 
 

Fogyasztó 
 

belső igények       külső feltételek 
szükség                                                                     szűkösség 
preferenciarendszer                 ár     nominál jövedelem 
hasznosság                                                                 reál jövedelem 

fizetőképes kereslet 
 

Külső feltételek: 
Szűkösség – a gazdasági javak szűkösen állnak a rendelkezésre 
Jövedelemben benne van a bér is. 
Nominál jövedelem: számszerű összeg. Az értéke vásárlásnál derül ki. 
Reál jövedelem: a nominál jövedelemért kapható árumennyiség 
 
Belső igények: 
Szükség: felkelthető az érdeklődés 
Preferencia: sorba tenni az igényeket (racionalitás) 
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Hasznosság: hogy mit vesz meg az ember. Valamely jószág, vagy szolgáltatás hasznos 
tulajdonságainak összességét, illetve azt a kielégülést, melyet a fogyasztó az adott jószág, vagy 
szolgáltatás elfogyasztásakor nyer. 
Hasznosság kezdetben növekvő (mértéke egyre csökken), a telítettségi pontot túl a hasznosság már 
nem nő tovább, sőt, csökken. 
Határhaszon megmutatja hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha növeli a fogyasztását 
egységnyivel valamely termékből. 
 
Gossen, közgazdász: A csökkenő határhaszon elve szerint az egymást követő pótlólagos 
jószágegységek elfogyasztásakor a teljes haszon egyre kisebb mértékben nő. 
A nyert haszon a feláldozottnál nagyobb legyen. 
 
Előnykiegyenlítődés elve: 
A fogyasztó mindaddig növelheti összhasznát fogyasztási szerkezetének átrendezésével, ameddig a 
nyert haszna meghaladja a feláldozott haszna mértékét. 
 
Gossen 2. 
A fogyasztó akkor költi el optimálisan a jövedelmét, ha az utolsó pénzegység elköltésével nyerhető 
határhaszon bármely termékre vonatkozóan azonos. 


