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I.  Töröm a fejem, de nem tudom, hogy hol a határ /Határbevétel-
határköltség/ 

 

Seholsincsország Minden Tudás Egyetemének helyt adó kisvárosának főterén csikorogva fékez 

a terepjáró. Gondterhelt, fáradt tekintetű férfi száll ki belőle. Nehézkes mozgással szedegeti ki 

iratait a jobb oldali ülésről, majd sietve bemegy a bankfiókba. 

 

Szokás szerint várakozni kell, ami szokás szerint idegesíti.  „Nahát, Töhötöm! Tényleg te vagy? 

Évek óta nem láttalak!”  A neve hallatára kissé bosszúsan kapja fel a fejét, de aztán lassan 

elmosolyodik az előtte álló alacsony, kissé telt, mosolygó nő  láttán. Volt évfolyamtársa, Flóra 

áll előtte, igaz, hogy az elmúlt 10 évben kicsit meghízott, de most is olyan jókedvűnek és 

kiegyensúlyozottnak látszik, mint egyetemista korukban. 

 

„Mi járatban vagy itt? Örülök, hogy látlak. Kicsit fáradtnak tűnsz.’ – mondja Flóra. 

„Hát, a törlesztő részletemet jöttem befizetni, de már megint ez a sorbaállás. Annyi dolgom 

lenne, de itt kell várakozni” – válaszolt Töhötöm rosszkedvűen .  – Te is befizetni jöttél?’ 

„Á, nem, csak egy lekötést intéztem a folyószámláról. Ha már van megtakarítás, hadd legyen 

még több. Az a jó, ha a pénz pénzt fial, nem igaz?”  

„Mivel foglalkozol, hogy ilyen jól megy? Biztos nem a szakmában dolgozol. Pedig amikor 

megkaptuk az agrárdiplomát, nagyon el voltunk szánva, hogy vállalkozni fogunk…” – 

Töhötöm hangja kissé keserűen csengett. 

„Dehogy hagytam ott a szakmát! A nagymamám után megörököltem a földet, és krumplit 

termesztek. Sokat kell dolgozni, de elég rendesen megélünk belőle.”- válaszolta Flóra. – „Hát 

te, miből élsz, mivel foglalkozol?” 

„Hát nem furcsa? Én is krumplit termesztek. De hát nem megy valami fényesen.  Most is alig 

tudtam összeszedni a törlesztő részletet a határidőre. Ahogy így elnézlek, te valamit sokkal 

jobban csinálsz, mint én…” – kis irigység hallatszott ki Töhötöm hangjából.  

„Milyen furcsa véletlen. Ugyanazzal foglalkozunk, és ugyanabban a bankban intézzük 

ügyeinket. Érdekes, hogy eddig nem futottunk össze. Ennek valamit jelentenie kell – Flóra 

mondta nevetve Töhötöm. – Tudod, hogy mindig is babonás voltam kicsit. Ha már így alakult, 

megihatnánk egy kávét. Vagy nagyon sietsz?” 

„Hát, végül is, ez a nap már úgyse jó semmire, a fél napom ráment az ügyintézésre, mire 

hazaérek, úgyis késő lesz. Ha megvárod, amíg itt végzek, beülhetünk ide a szomszéd 

kávézóba.”  
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Ebben meg is egyeztek.  Majdnem fél órába telt, míg Töhötöm végzett a bankban. Sietve vágott 

át a téren, nem akarta Flórát megvárakoztatni.  Flóra egy sarokasztaltól integetett neki, előtte 

kávé és ásványvíz volt. Töhötöm is kávét rendelt, közben alaposan szemügyre vette Flórát. 

Tényleg jól látta, kiegyensúlyozott és vidám volt, nem látszottak rajta az eltelt tíz év nyomai.  

 

A kávézás mellett röviden megbeszélték, hogy hogyan alakult az életük, beszéltek a 

családjukról - férj, feleség, gyerekek - de hamarosan a közös érdeklődésnél, a gazdálkodásnál 

kötöttek ki. Kiderült, hogy a gazdaságuk meglehetősen közel vannak egymáshoz, és nagyjából 

hasonló méretűek is. Töhötöm számára egyre érthetetlenebbnek tűnt Flóra jókedve, és a 

láthatóan sikeres gazdálkodása. Nem sokáig tudta féken tartani a kíváncsiságát. 

 

„És hogyhogy ilyen elégedett vagy? Úgy látom, jól megy a gazdaság.”  

„Hát, nem panaszkodom. Sokat dolgozunk, de hál’istennek, bejönnek a dolgaink, elég rendes 

jövedelmünk van. Hát veletek mi a helyzet?” 

 

„Nem szívesen ismerem be, de nagyon csalódott vagyok. Rengeteget küszködünk, sokat 

dolgozunk, de alig-alig van nyereség. Már azt is fontolgattam, hogy eladom a földet és 

beköltözünk a városba. Csak hát nagyon szeretünk itt élni, és a városban sem nagyon találnék 

agrármérnökként munkát. Nem tudom, hogyan lesz, de így már nem húzzuk sokáig.” 

 

Flóra együtt érzően hallgatta. Emlékezett rá, hogy az egyetemen Töhötöm volt az egyik 

legelkötelezettebb hallgató, látszott, hogy szívügye a gazdálkodás, és jó érzéke is volt a 

technológiai kérdésekhez. Segíteni szeretett volna rajta. 

 

„Figyelj ide, Töhötöm. Én a gazdálkodás mellett szoktam üzleti tanácsadással is foglalkozni, a 

környékbeli termelőknek átnézem a könyvelését, gazdasági adatait, és általában szoktam is 

nekik jó javaslatokat adni. Mit szólnál hozzá, ha egyszer összeülnénk, és megnézném a 

gazdaságod adatait. Hátha találnánk valamilyen működőképes megoldást. És mielőtt tiltakozni 

kezdesz, előre szólok, hogy a régi barátságra tekintettel ez neked nem kerül semmibe.” 

 

Töhötöm először tiltakozni akart, nem akart szívességet elfogadni, és kicsit szégyellte is, hogy 

rászorul a segítségre. Másrészt viszont annyira szeretett volna sikeres gazdálkodó lenni, és Flóra 

láthatóan tudott valamit, amitől az ő gazdasága sokkal jobban működik. Kis vonakodás után 



 
 

7 
 

végül beleegyezett, és megállapodtak, hogy a jövő héten találkoznak. A találkozóra Töhötöm 

elhozza a kimutatásait, a gazdaságára vonatkozó adatokat.  

 

A hét gyorsan eltelt, és hamarosan ismét a kávézó asztalánál ültek újra. Flóra laptoppal, 

Töhötöm pedig a gazdasága adatait tartalmazó papírokkal érkezett. Azonnal munkához is láttak. 

Töhötöm a következő adatokat mutatta meg Flórának: 

 

A burgonyatermesztést 5 hektáron művelik. A költségeik egy része állandó költség, a termelés 

volumenétől és a hozam színvonalától függetlenül mindig felmerülnek. Az 1. táblázatban 

szereplő költségek tartoznak ide.  

 

l. táblázat: A burgonyatermesztés állandó költségei 

 

Megnevezés 
Költség 

Ft/ha  
Összesen 
/ezer Ft/ 

Talajművelés/vetőágy-készítés, ültetés, töltögetés) 95000 475 000 

Növényvédelem /8 kezelés/ 140 000 900 000 

Öntözés * /5 alkalom/ 75 000 375 000 

Állományszárítás 45000 225 000 

Lombzúzás 6 000 30 000 

Földbérleti díj 70 000 350 000 

Szaktanácsadás 5 000 25 000 

Összes állandó költség  436 000 2 180 000 

                   *250 m 3 /ha/alkalom, 60 Ft/m 3 a fajlagos költség 

 

 

2. táblázat: A burgonyatermesztés változó költségei 

Megnevezés 
Költség 

(Ft/ha) 
Algoritmus 

Vetőgumó  660000 3000 kg/ha, „A” vetőgumó, 220 Ft/kg (3000*220) 

Műtrágyázás 109 200 3500 Ft/t termés (3500 * 31,2) 

Betakarítás 27 300 (875 Ft/t, 31,2*875) 

Terményszállítás 39 000 (1250 Ft/t * 31,2) 

Összesen 835 500  

MINDÖSSZESEN 4 177 500  
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3. táblázat: A burgonyatermesztés jövedelmének* alakulása 

 

Sor-

szám Megnevezés 
Mérték-

egység 

Érték, 

mennyiség 

Összesen 

Ft/ha Ft/5 ha 

1. Hozam  t/ha 31,2 - - 

2. Ár Ft/tonna 60000   

3. Árbevétel (1*2)  
 

1 872 000 9 360 000 

4. Állandó költség   436 000 2 180 000 

5. Változó költség   835 000 4 177 500 

6. Összköltség (4+5)   1 271 000 6 357 500 

7. Eredmény (3-6)   511 000 3 002 500 

9. Területalapú támogatás   68 000 340 000 

10. Terménytámogatás   61 000 305 000 

11. Összes jövedelem (7+9+10)   640 000 3 200 00 

 

Az évi – 5 hektáron - támogatásokkal együtt elért 3,2 millió Ft eredmény – ami havi 266667 

Ft/hó - jól hangzik, azonban ebből az adót és a járulékokat is fizetniük kell, ami 150 000 Ft. Az 

így megamaradt összegből az új házuk és autójuk törlesztő részleteire havonta 200000 Ft-ot 

fizetniük kell, és szeretnének még félretenni egy burgonyatároló építésére, de ez nem igen 

sikerül. Töhötöm nem látja tisztán, hogyan lehetne ezen az eredményen javítani. Ráadásul a 

miatt is aggódik, hogy a burgonya felvásárlási árak is csökkenhetnek – a felvásárló ugyanis. a 

szállítási költséget is rá akarja terhelni a termelőre, így tonnánként 4-5 ezer forintot is veszíthet 

az árbevételből. Úgy gondolja, hogy az egyetlen megoldás növelni a terméshozamot, akár 

drágább vetőgumó vásárlásával is. 

 

Flóra rövid gondolkodás után a következőkkel állt elő: 

1) Meglehetősen sokat költesz vetőgumóra, az összes változó költséged 

kétharmadát ez teszi ki. Biztos vagy benne, hogy ez megéri? 

2) Ha olcsóbb vetőgumót vásárolnál, vajon mennyire esne vissza a terméshozam? 

3) A hozamcsökkenés miatti árbevétel csökkenést nem ellensúlyozná a költségek 

csökkenése? 

 

A saját gazdaságunkban többféle vetőgumóval is kísérleteztünk, és az 1 hektárra vetített 

eredmények a 4. táblázatban találhatók.   
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4. táblázat: Az egyes vetőgumófajtákra vonatkozó fontosabb adatok 

 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Vetőgumófajta 

"A" "B" "C" "D" 

Vetőgumó ár  Ft/kg 220 175 150 130 

Vetőgumó költsége  Ft/ha 660000 525 000 450 000 390 000 

Hozam t/ha 31,2 29,3 26,0 18,4 

 

 

 

FELADAT: 

Segítsünk Töhötömnek az előzőekben megismert információk alapján, válaszoljuk meg az 

alábbi kérdéseket: 

1)  Hogyan alakulnának a változó költségek, és az eredmény, ha a vetőgumó fajtáját 

változtatnánk?  

2) Melyik vetőgumó – fajta lenne a legjövedelmezőbb választás? Mekkora a legjobb  

kibocsátási szint mellett elérhető nyereség? 

3) Legalább mekkora ár mellett lehetne az „A” vetőgumó a legnyereségesebb alternatíva? 

 

 

FELADAT: 

Tegyük fel, hogy Töhötöm hajlandó lenne magasabb áron, drágább vetőgumóval is 

megpróbálkozni, amennyiben a tonnánkénti felvásárlási ár 75000 Ft/t-ra nő. Mekkora hozamot 

kellene tudnia produkálni egy 250 Ft/kg árú vetőgumónak, hogy ez esetben egyértelműen ez 

legyen a legnyereségesebb alternatíva? (A feladatot egyénileg kell megoldani és az előírt 

határidőre leadni.) 
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Töröm a fejem, de nem tudom, hogy hol a határ /Határbevétel-határköltség/ 
 

A MEGOLDÁS ÉS  ALGORITMUSA 

 

1. Figyelmesen elolvastuk a feladatot tartalmazó szöveget, és megnéztük a közölt adatokat. 

2.A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a kapcsolódó 

szakterületet. (költségek, bevétel, nyereség, bevételnövekmény, átlagos költség, egy termékre 

jutó nyereség) 

  2.1 A fő szakterület megnevezése, a hozzá tartozó fogalmak megnevezése 

Szakterület: mikroökonómia 

Főbb fogalmak: változó költség, állandó költség, összes költség, átlagköltség, átlagos 

változó költség, átlagos fix költség, határköltség, összbevétel, határbevétel, 

profitmaximalizálás. 

2.2 A kapcsolódó szakterületek felsorolása, és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak jelölése 

Számvitel: költség, árbevétel, nyereség 

Vállalati gazdaságtan, mezőgazdasági vállalatok gazdaságtana: anyagköltség, közvetlen 

költség, közvetett költség, önköltség, egységköltség,   

2.3 A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: a kapcsolódó 

definíciók, fogalmak megadása 

 

2.3.1 A termelés költségei, rövid távú költségfüggvények 

 

A termelő leggyakrabban rövid távú döntésekkel szembesül, azaz eldönti, hogy milyen 

termelési tényezőket, és milyen mennyiségben kíván felhasználni a következő termelési 

ciklusban. Rövidtávon számolnia kell olyan termelési tényezőkkel, amelyek mennyiségén nem 

tud változtatni, és olyanokkal is, amelyek változtathatók.  

A termelésben felhasznált termelési tényezők, azaz a termelő ráfordításai pénzben 

kifejezett értéke a termelési költség, amely a megtermelt és eladott termékek árbevételével áll 

szemben, és a termelő, vállalkozó nyereségét csökkenti. Ahogy már korábban szó volt róla, a 

vállalkozás nyeresége az elért árbevétel (az eladott termékek vagy szolgáltatások piaci értéke) 

és a termelési költségei (azaz a ráfordítások, felhasznált termelési tényezők pénzben kifejezett 

értéke) különbsége. Adódik tehát: 

Vállalkozó jövedelme (nyeresége) = Termelési érték – termelési költség 
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A termelő számára döntő fontosságú, hogy költségeit a lehetőségekhez képest 

alacsonyan tartsa. Ez nem egyszerűen a legkisebb költséggel előállítható termékek, 

szolgáltatások termelését jelenti, hiszen a költségek alakulása szoros kapcsolatban van a 

kibocsátás nagyságával, amely viszont az árbevétel alakulásának is döntő tényezője.  

Ahogy ez a rövid távú termelési függvény sajátosságaiból ismert, ha a kibocsátás 

nagyságát változtatni akarjuk, akkor ehhez a változtatható termelési tényezők felhasznált 

mennyiségét is változtatnunk kell. A felhasznált termelési tényezők költségeit a következő 

kategóriákban csoportosíthatjuk:   

 A termelés összes költsége (TC, Total Cost) rövidtávon két csoportra osztható: az állandó 

költségek és a változó költségek csoportjára. 

 Állandó költség, fix költség (FC, Fixed Cost)  a vállalkozás rövid távon nem változtatható, 

azaz fix input tényezőinek költsége, tehát azon költségek, amelyek rövid távon a kibocsátás 

nagyságától függetlenül állandók.  

 Változó költség (VC, Variable Cost) a vállalkozás azon input tényezőinek költsége, 

amelyek a kibocsátás nagyságával együtt változnak 

 Az összköltség tehát a fenti két költség összege, azaz TC=FC+VC. 

Az állandó és változó költségek elkülönítése mindig az adott termelési szituációtól függ, 

gyakran előfordul, hogy bizonyos költségek (például a munkabérköltség) egy része állandó, 

más része változó költségnek tekintendő. Mindig az dönti el, hogy egy adott költség hová 

sorolandó, hogy a kibocsátás változtatásakor az adott költség változik-e. 

A változó költségek tehát a kibocsátás növelésével együtt változnak, de nem feltétlenül 

a kibocsátással arányosan. A változó költség a termelés különböző szakaszaiban lehet lineáris, 

degresszív vagy progresszív (1. ábra). 

Amint az ábra szemlélteti, a rövid távú költségek alakulása a kibocsátás nagyságától 

függően lehet degresszív és progresszív jellegű is. Alacsony kibocsátás mellett, amíg a változó 

tényezők volumene szűkös, de az állandó tényezők bőségesen elegendők a termelés 

folytatásához, a változó tényező mennyiségének (és így költségének) kismértékű növelése is 

viszonylag nagy kibocsátás növelést eredményez, így azonos mértékű kibocsátás növekedéshez 

kicsi költségnövekedés társul, a változó költségek lassuló ütemben nőnek. Egy bizonyos 

kibocsátási szint elérése után viszont már az állandó tényezők válnak szűk keresztmetszetté, 

amelyet egy ideig lehet még kompenzálni a változó tényezők egyre  
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1. ábra: A rövid távú termelési függvények (VC, FC és TC) ábrázolása 

Forrás: Bacsi1 (2013) 

 

erőteljesebb növelésével, azaz a változó költségek egyre gyorsuló növelésével, ez pedig azt 

jelenti, hogy ugyanakkora kibocsátás-növekedés eléréséhez a változó költségek gyorsuló 

(progresszív) növekedése szükséges. Egy bizonyos termelési szint elérése után ez a lehetőség 

is kimerül, és a termelés további növelése már csak az állandó tényezők növelése révén lenne 

elérhető.  

Az állandó költségek a kibocsátás szintjétől függően mindig azonosak (és zéró 

kibocsátás esetén is ugyanúgy fellépnek),  a teljes költség függvény pedig a változó és az 

állandó költségek összegeként adódik. Jól látható, hogy a TC függvény alakja a VC 

függvényével egyezik meg (degresszív, majd progresszív), értéke viszont mindig az FC fix 

értékkel nagyobb a VC értékénél. 

A döntéshozót azonban nemcsak a költségek alakulásának általános menete érdekli, 

hanem az is, hogy ha jelen kibocsátási szintjén egy kissé változtatna, akkor hogyan változnának 

a költségei – erre ad választ a határköltség fogalma. Másrészt az is érdekli, hogy ha valamennyi 

termékegységet a piacon kialakult áron adja el, akkor lesz-e nyeresége – ezért szükséges 

ismernie a termelés átlagos költségét, más néven egységköltségét (önköltségét).  

 

 Az átlagköltség (AC, Average Cost) az egységnyi kibocsátásra jutó költség. Az 

átlagköltséget valamennyi eddig tárgyalt költségtípusra értelmezhetjük. Eszerint: 

 Átlagos összköltség (ATC, Average Total Cost): ATC =TC/Q 

 
1Bacsi Zs (2013): Közgazdasági alapismeretek. Debreceni Egyetem Agrár-és 
Gazdálkodástudományok Centruma  – Pannon Egyetem Georgikon Kar  
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 Átlagos változó költség (AVC, Average Variable Cost):  az egységnyi kibocsátásra jutó 

változó költség, AVC=VC/Q. 

 Átlagos fix költség (AFC, Average Fixed Cost): az egységnyi kibocsátásra jutó állandó 

költség, AFC=FC/Q. Vegyük észre, hogy ATC=AFC+AVC fennáll. 

 Határköltség (MC, Marginal Cost): a kibocsátás kis egységnyi változtatására jutó 

költségváltozás, azaz a pótlólagos kibocsátás által okozott költségváltozás: MC = ∆TC/∆Q 

=∆VC/∆Q (itt ∆Q elméletileg végtelenül kis változást jelent, a gyakorlatban azonban 

sokszor elegendő e helyett az egységnyi kibocsátás változásra vetített költségváltozás 

számításával történő közelítés). Könnyen belátható, hogy az összköltség változás mindig 

pontosan megegyezik a változó költség változásával, hiszen a fix költség nem változik.  

 

A 2. ábrán szemléltetjük az átlagköltség-függvények és a határköltség függvény 

menetét. Az ábrán jól látható, hogy az átlagos fix költség a kibocsátás növekedéssel  

 

 

 

2. ábra: Az átlagköltség és határköltség függvények 

Forrás: Bacsi (2013) 

 

folyamatosan csökken (ugyanaz a fix költség egyre több termékegységre oszlik meg). A 

határköltség eleinte csökkenő, hiszen amíg a változó költség lassuló ütemben nő, addig egy 
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újabb egységnyi kibocsátáshoz az előző egységnél kisebb mértékű költségnövekedés járul. Az 

újabb egységnyi kibocsátás növekedéshez tartozó költségnövekmény éppen a határköltség, 

tehát a határköltség a változó költség degresszív szakaszán csökken. A változó költség gyorsuló 

növekedésbe történő átváltásakor az újabb egységnyi kibocsátás növekedés már a korábbinál 

nagyobb költségnövekedést okoz, azaz a határköltség növekedni kezd, és ettől kezdve végig 

növekvő is marad. Azaz a határköltség-görbe U-alakú.  

Hasonlóképpen U-alakot mutat az átlagos változó költség görbéje. A VC degresszív 

szakaszán AVC csökkenő, majd amikor VC a lassuló növekedésből gyorsulóba vált át, a 

határköltség emelkedni kezd, de eleinte még az AVC értéke alatt marad. Amíg a határköltség el 

nem éri az átlagos változó költség szintjét, addig az átlagos változó költség csökken, majd a  

AVC=MC egyenlőséget jelentő kibocsátási szintet elérve az változó költség is növekedni kezd. 

Ez tehát azt jelenti, hogy AVC ott éri el a minimumát, ahol éppen megegyezik MC-vel (a 2. 

ábrán az A pont ezt szemlélteti). Az átlagos összköltség görbe szintén U-alakú lesz, és minél 

nagyobb a kibocsátás, annál közelebb halad AVC-hez. Itt is elmondható, hogy mindaddig, amíg 

MC az ATC alatt marad, addig ATC-t lefelé húzza (hiszen a TC kibocsátástól függő változása a 

változó költségekből ered), és MC>ATC esetén az MC költségváltozás felfelé húzza az átlagos 

összköltséget is. Tehát ATC és MC találkozása éppen az ATC minimumpontjában lesz (a 2. ábra 

B pontja, amely tehát az AFC hatása miatt nagyobb kibocsátáshoz tartozik, mint az A pont).  

 

2.3.2 Bevétel, határbevétel, profitmaximalizálás 

 

Egy vállalkozás nyereségének alakulása szempontjából a költségek mellett a bevételek 

alakulása a másik meghatározó tényező. Ahogy ezt az előzőekben láttuk, a profit az árbevétel 

és a költségek különbsége. Az egyes profitfogalmakban csak abban van különbség, hogy milyen 

költségeket számítunk be a vizsgálatainkba. Egy vállalkozás számviteli szempontú 

értékeléséhez alapvetően a számviteli költségekkel, a vállalkozó saját döntéseit segítő 

gazdasági szempontú értékeléséhez viszont a teljes gazdasági költséggel kell dolgoznunk.  

Az árbevétel (TR – Total Revenue) az eladott termékek mennyiségének és árának a 

szorzata, képlettel:  

TR= Σ p×Q  

ahol  

 p: az áru ára,  

Q: az értékesített mennyiség. 
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 Amennyiben a vállalat növeli a kibocsátását, és ez által a piacra vitt mennyiséget, megváltozik 

az árbevétele. Nem mondhatjuk, hogy biztosan növekszik, hiszen előfordulhat, hogy a 

kínálatnövekedés az ár csökkenését idézi elő, ami akár az összes árbevétel csökkenésével is 

járhat, amint azt a keresletrugalmasság fogalmánál láttuk. Ezért bevezetjük a határbevétel 

fogalmát. 

A határbevétel (MR, Marginal Revenue), megmutatja, hogyan változik az összes 

bevétel, ha az eladott termékek mennyiségét egy (végtelenül) kis egységgel növeljük: MR=ΔTR/ 

ΔQ. Ha a vállalat kínálatának kismértékű növekedése nem vált ki árváltozást a piacon, akkor az 

újabb termékegység az előzőekkel azonos p egységáron adható el, tehát ΔTR=p× ΔQ, azaz 

MR=p lesz. 

 

A tökéletes versenypiacon működő vállalat szabadon dönt arról, hogy a piacon mekkora 

kibocsátással jelenjen meg. A mindenkori piaci árat ismerve és elfogadva arra törekszik, hogy 

a termékének eladásából nyert árbevétel és a termék előállításának költsége közti különbség, 

tehát a profit a lehető legnagyobb legyen, és ennek megfelelően kívánja meghatározni 

termelésének méretét, kibocsátásának volumenét. Adódik tehát;  

 

Profit  =  Összbevétel – Összköltség =TR-TC, ahol    TR = p×q, és TC = VC+FC 

 

A vállalat úgy próbálja meghatározni a q kibocsátás nagyságát, hogy ennek 

eredményeképpen a TR-TC különbség maximális legyen, tudva hogy nagyobb kibocsátáshoz 

nagyobb árbevétel, de egyúttal nagyobb változó költség is tartozik. A valósághoz jobban 

illeszkedik az a kérdésfeltevés, hogy ha eddig q mennyiséget termeltünk, növelhető-e a 

profitunk a kibocsátásnak egy kis Δq mennyiséggel való növelése révén. A vállalkozás számára 

ugyanis addig célszerű növelni a kibocsátást, amíg el nem éri a profit maximális lehetséges 

értékét. 

 Hasonlítsuk össze a profit alakulását, ha q illetve ha q+ Δq a kibocsátásunk. A q 

kibocsátáshoz tartozó profit = p×q – VC(q ) – FC (hiszen VC függ, FC nem függ a kibocsátás 

szintjétől). Ha most a kibocsátást Δq mennyiséggel megnöveljük, akkor árbevételünk p× Δq 

mennyiséggel nő (mondhatnánk úgy is, hogy amennyiben Δq egységnyi kibocsátás-növekedést 

jelent, akkor az ennek eredményeképpen bekövetkező bevételnövekmény egyenlő a 

határbevétel, MR értékével, ami a jelen esetben megegyezik a p piaci árral).  Ugyanakkor a 

költségeink éppen a változó költség változásának mértékével növekedtek, viszont a 

határköltség definíciójából tudjuk, hogy kis Δq mennyiséggel történő kibocsátás-növekedés 
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által előidézett költségváltozást mér a határköltség, MC = ΔVC/Δq. Tehát a bekövetkezett 

költségváltozás:ΔVC= MC × Δq. 

Azaz a profitot növeli az árbevétel növekmény: p× Δq, és csökkenti a 

költségnövekmény MC × Δq, így a profitváltozás mértéke = p× Δq - MC × Δq. Abban az 

esetben érdemes növelni a kibocsátást, amennyiben ez a különbség pozitív (illetve nem-negatív, 

hiszen változatlan nyereség esetén még érdemes lehet a kibocsátást növelni, mert ezzel több 

dolgozónak tudunk munkabért fizetni, nagyobb a piaci részesedésünk).  

Tehát addig érdemes növelnünk a kibocsátást, amíg  p× Δq ≥ MC × Δq azaz amíg p≥ 

MC. A tökéletes piacon működő vállalkozás számára a profitmaximumot jelentő kibocsátási 

szint tehát az a legnagyobb kibocsátás, amely mellett a határköltsége még nem haladja meg a 

termék piaci egységárát (3. ábra).            

 

 

3.  ábra: Profitmaximalizálás versenypiacon 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 3. ábrán szereplő D=P=MR=MC jelölés arra utal, hogy egyrészt a tökéletes 

versenypiacokon minden egyes termelő a P áron tudja eladni teljes kínálatát, azaz a P ár mellett 

a saját kínálatához képest végtelen nagyságú kereslettel szembesül, más ár mellett viszont nem 

adható el a termék. Eszerint tehát a keresleti függvény vízszintes (P=D). Másrészt a termelő 

számára elérhető határbevétel, azaz egy pótlólagos termékegység eladásából származó bevétel 

azonos a P egységárral (P=MR), Végezetül, a termelő azon kibocsátási szint mellett éri el a 

lehető legnagyobb profitot, ha a határköltsége megegyezik a piaci árral, azaz a határbevétellel 

(MR=MC). 
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A megismert elméleti ismeretanyag alapján válaszoljuk meg a feltett kérdéseket. 

1) Hogyan alakulnának a változó költségek, és az eredmény, ha a vetőgumó fajtáját 

változtatnánk?  

2) Melyik vetőgumó – fajta lenne a legjövedelmezőbb választás? Mekkora a legjobb 

kibocsátási szint mellett elérhető nyereség? 

A kérdésekre adott válaszok eredményeit az 5. táblázat foglalja magába. 

 

 

5. táblázat: A burgonyatermesztés költsége és eredménye az egyes vetőgumó-fajták 

függvényében 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Vetőgumófajta 

"A" "B" "C" "D" 

Vetőgumó ár Ft/kg 220 175 150 130 

Vetőgumó költség, (3000 kg/ha) Ft/ha 660000 525000 450000 390000 

A többi változó költségtétel  Ft/ha 175 500 164813 146 250 103 500 

- Műtrágyázás Ft/ha 109 200 102 550  91 000 64 400 

- Betakarítás Ft/ha 27 300 25 638 22 750 12 100 

- Terményszállítás Ft/ha 39 000 36 625 32 500 23 000 

Összes változó költség Ft/ha 835 500 689 813 596 250 493 500  

Hozam  t/ha 31,2 29,3 26,0 18,4 

Ár Ft/t 60000 

Árbevétel Ft/ha 1 872 000 1 758 000 1 560 000 1 104 000 

Állandó költség Ft/ha 436 000 436 000 436 000 436 000 

Összköltség  Ft/ha 1 271 5000 1 125 813  1 032 250 929 500 

Eredmény  Ft/ha 600500 632 187 527 750 174 500 

Összes eredmény Ft/5 ha 3 002 500 3 160 935 2 638 750 872 500 

 

 

3) Legalább mekkora ár mellett lehetne az „A” vetőgumó a legnyereségesebb alternatíva? A 3. 

kérdésre a határköltség számítása segítségével tudunk a legegyszerűbben válaszolni (6. 

táblázat) 

 

 

 



 
 

18 
 

6. táblázat: A gazdálkodás határköltségei és eredménye az egyes vetőgumó-fajták 

függvényében 

Megnevezés Mérték-egység 
Vetőgumófajta 

"A" "B" "C" "D" 

Vetőgumó ár 
Ft/kg 

220 175 150 130 

Vetőgumó költsége  (3000 kg/ha) Ft/ha 660000 525000 450000 390000 

A többi változó költségtétel Ft/ha 175 500 164813 146 250 103 500 

Összes változó költség Ft/ha 835 500 689 813 596 250 493 500  

Határköltség Ft/t   határhozam 76677 28352 12530  
Hozam (t/Ha) t/ha 31,2 29,3 26,0 18,4 

Ár, Ft/tonna Ft/t 60000 

A határköltség számítása a 7. táblázatban található algoritmus alapján történt.  

 

7. táblázat: A határköltség számítása 

Vetőgumó fajta Kibocsátás (Q) Változó költség (VC) Határköltség (MC) 
„D” 18,4 493 500  

„C” 26,0 596 250 =(596250-493500)/(26,0-18,4)=12530 

„B” 29,3 689 813 =(689813-596250)/(29,3-26,0)=28352 

„A” 31,2 835 500 =(835500-689813)/(31,2-29,3)=76677 

 

 A nyereség maximális nagyságát az a legnagyobb kibocsátási szint adja, amelynél az 

értékesítési árat még nem lépi túl a határköltség. Ez 60 ezer Ft-os tonnánkénti árnál a „B” 

vetőgumó fajtára a 29,3 t/ha hozamnál teljesül. Ebből következik, hogy a  vállalkozónak nem 

érdemes a legdrágább, „A” kategóriájú vetőgumót megvásárolnia, mert ez már nem jelent 

számára nyereségnövekedést.   Az „A” vetőgumó alkalmazásán alapuló változat akkor tudna a 

legnyereségesebb alternatíva lenni, ha az értékesítési ár legalább 76677 Ft/t-ra emelkedne. 

 

Az önálló feladat megoldása:  

Ha a vetőgumó ára 220 Ft-ról 250 Ft-ra nő, akkor 3000 kg/ha mennyiséget feltételezve a 

változó költség 30 Ft x 3000 kg = 90000 Ft összeggel nő meg egy hektárra vetítve. A kérdés 

tehát az, hogy mekkora hozamnövekedés (dQ) esetén lesz 90000/dQ legfeljebb akkora, mint a 

növelt egységár, azaz 75000 Ft. Adódik tehát:  

 90000/dQ =75000, vagyis dQ = 90000/75000 =1,2 tonna, tehát a 220 Ft-os vetőgumó 

hozamánál 1,2 tonnával kell magasabb hozamot elérni. Az elvárt fajlagos hozam tehát legalább  

Q = 31,2+1,2=32,4 t/ha 
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II. Valóban a fehér cápa uralja a tengert?   
(Monopólium, tökéletesen versenyző vállalat) 

 

 

 

 

Seholsincsország remek adottságokkal rendelkezik. Földrajzi elhelyezkedése, 

természetes vizei, természeti kincsei, fejlett infrastruktúrája alapján gazdasági 

teljesítménymutatóinak a világ országai közül a legjobbak közé kellett volna tartoznia, de 

valamiért mégsem úgy fejlődött a gazdaság, ahogy az, az adottságok alapján elvárható lett 

volna. 

Az ország lakosai ezért néhány évvel ezelőtt összeültek, és nemzeti konzultációt 

tartottak, hogy mi lehetne a megoldás. Úgy határoztak, hogy megváltoztatják országuk 

államformáját, és demokratikus diktatúrában fognak élni. Demokratikus népszavazással 

diktátort választanak. A választásokat megtartották, amelyen Vámonki Norbert nyerte el a jogot 

a diktatúra kiépítésére.  

 

Norbert fiatalos lendülettel fogott hozzá az ország felvirágoztatásához. Az oktatás 

színvonalának növelésével kezdte, majd az egészségügy következett soron. Úgy gondolta, 

Seholsincsország különleges földrajzi adottságainak kiaknázására a legjobb lehetőség a 

turizmus felvirágoztatásában rejlik. Nekilátott hát, hogy országa minél vonzóbb legyen mind a 

belföldi mind a külföldi turisták számára. Első körben az infrastruktúra további fejlesztését 

célozta meg. Bővítette országa autópálya hálózatát. Korszerűsítette a vasúthálózatot.  

Seholsincsországot világszerte ismertté kívánta tenni, amelynek legjobb módját abban látta, ha 

minél több kulturális- és sportrendezvényt hoz az országba. Természetesen a rendezvényekhez 

nélkülözhetetlen tárgyi feltétek megteremtése sem maradt el. Sport- és kulturális létesítmények 

Valóban a  

uralja a tengert? 
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sora épült meg az országban rövid idő alatt. Minden adott volt tehát, hogy a gazdasági 

növekedés kezdetét vegye. Egy dolgot kivéve, amivel a diktátor sem tudott mit kezdeni: a 

hatalmas hőség, ami – a klímaváltozás miatt – Sholsincsországban is állandósulni látszik. 

Seholsincsországban meg kell oldani nyáron és tavasszal a szabadtéri rendezvényeken, ősszel 

és télen pedig a kulturális és sportrendezvényeknek otthont adó létesítményekben a vendégek 

valamint a „főszereplők” (sportolók, előadóművészek) komfortérzetének növelését, hogy a 

turizmus nemzetgazdasági növekedésben betöltött egyre növekvő szerepét semmi se 

akadályozza.  

Vámonki ezért a népéhez fordult. Új nemzeti konzultációt kezdeményezett annak 

érdekében, hogy megtalálják a legjobb megoldást a probléma kezelésére. Természetesen 

diktátorhoz méltó módon a jogot, miszerint az ötletek közül Ő fogja kiválasztani, melyiket kell 

megvalósítani, megtartotta a magának. A konzultáció nagyon sikeres volt, rengeteg javaslat 

érkezett.  

 

FELADAT: Az eddig leírtak alapján milyen ötletei lennének a hallgatói teameknek a probléma 

megoldására?  

 

A diktátornak legjobban Boosi Truppnak, magyar szülők gyermekeként az USA-ban 

született egyetemi professzornak az ötlete tetszett. Ő azt javasolta, hogy az ország természeti 

adottságait legjobban kihasználva, az egyedülálló, kiváló minőségű, gazdag édesvízkészlet 

felhasználásával, jég gyártásába kellene kezdeni. A jéggyártásnak számos előnye volt a többi 

javaslathoz képest a diktátor szerint: különféle megjelenési formában lehetne előállítani 

(jégkocka, jégkása, jégpohár, porlasztott jég ventilátorokba stb.), aminek köszönhetően számos 

felhasználási módja lehet. A diktátor tehát kihirdette a végeredményt: jéggyártás lesz a 

megoldás a felmerülő problémára. Már csak olyan vállalkozó szellemű állampolgárokat kellett 

találni, akik megvizsgálják, hogy mennyire működő képes az ötlet a valóságban. 

 

 Természetesen a vállalkozó szellem mellett a gazdasági elemzés elvégzéséhez 

kiemelten fontos volt, hogy olyanok végezzék a számításokat, akik rendelkeznek kellő szakmai 

ismerettel egy ilyen bonyolult feladat elvégzéséhez. A diktátor számára egyértelmű volt, hogy 

ilyen tudással az országban kizárólag a Pannon Egyetem Georgikon Karán tanuló egyetemi 

hallgatók rendelkeznek. Így tehát a Georgikon Kar diákjaira hárult a feladat, hogy 

megvizsgálják életképes lehet-e Boosi Trupp professzor ötlete, és ha igen, milyen feltételek 

mellett. 
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A hallgatók örömmel láttak (volna) neki a feladatnak, hogy a szükséges számításokat 

elvégezzék, ám hamar rájöttek, hogy nincs elegendő információ a birtokukban ahhoz, hogy 

szakmailag megalapozott döntést hozzanak. Szerencsére az egyetem karának méltán neves 

oktatói között van Dr. Szuszina Csaba közgazdász, akit a hazai és nemzetközi szakma csak 

JLT-ként (Jövőbe Látó Tudós) emleget, mert az elmúlt évtizedekben számos esetben 99%-os 

pontossággal jósolta meg a különböző piaci történéseket.  A hallgatók felkeresték hát Dr. 

Szuszina Csabát 2012 decemberében, és megkérték, hogy prognosztizálja számukra a várható 

trendeket, a feladat helyes megoldása érdekében releváns területeket illetően. A tanár csak a 

hallgatók aktív közreműködése esetén vállalta a segítségnyújtást és az alábbi kérdést 

fogalmazta meg a hallgatók felé:  

 

FELADAT: Milyen információkra lenne szükség, hogy a megfelelő számításokat 

elvégezhessék és egyértelműen állást tudjanak foglalni a megvalósítást illetően?  

 

Valóban a fehér cápa uralja a tengert? /Monopólium, tökéletesen versenyző vállalat/ 

A megoldás és algoritmusa 

1) A hallgatói teamek ötleteinek megjelenítése.  

Az egyes teamek ismertetik az ötleteiket /Táblán rögzítik, vagy a tanár Word-ben rögzíti 

és kivetíti/. 

2) Fontos, felteendő kérdések. /Fontos szerepet kap a tanár /Úgy kell – közvetett módon - 

irányítani a hallgatókat hogy azokat a kérdéseket fogalmazzák meg, amelyek valóban 

elvezetnek a megoldáshoz./  

o Érdemes-e több fajta jégből készült termékkel próbálkozni, vagy csak egy fajta 

terméket árusítsanak a piacra belépni kívánó vállalatok? 

o A következő 4 évben a piaci volumen hogyan fog alakulni? 

o Mi lehet a piaci keresleti függvény képlete? 

o A piacra belépő vállalat(ok) költségfüggvénye milyen képlettel írtható le? 

 

Dr. Szuszina Csaba válaszai 

a) Megítélése szerint kizárólag egy fajta termék, jelesül a jégkocka előállítása 

esetén lesz csak profitábilis a piacra történő belépés vállalatok számára. 5kg-os 

kiszerelésben lesz célszerű árulni. 
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b) A professzor az 1. táblázatot készítette a hallgatók számára a termék keresletére 

vonatkozóan. 

1. táblázat: A jégkocka iránti kereslet várható alakulása  

                                                                                  me.: ezer db termék 

2016.  2015 2014 2013 

773.060 665.031 512.557 327.180 

 

A hallgatók 1. táblázathoz kapcsolódó kérdésére a közgazdász azt válaszolta, hogy a 

jégkocka készítéshez komoly beruházásra van szükség. Ahhoz hogy egy vállalat 

elindíthassa a termelést, 300 millió forintos beruházást kell végrehajtania. (ekkora 

összegből tudja megvenni a telephelyet, a termeléshez szükséges berendezéseket, a 

szállításhoz szükséges gépjármű flottát). Halkan azt is hozzátette, hogy ő az első pár 

évben biztosan bérelné a termeléshez szükséges erőforrásokat, mielőtt beruházásba 

fogna 

 

c) Mi lehet a piaci keresleti függvény képlete a következő években? 

d) Milyen képlettel írható le a vállalat(ok) költségfüggvénye? 

 

Az utolsó két kérdés megválaszolása előtt a professzor elvonult dolgozószobájába. Egy 

több ezer sorból álló excel táblázatot készített, amely minden fontos gazdasági adatot 

tartalmazott az elmúlt 10 évből. Egy napig elemezte ezeket az adatokat és végül a 

hallgatóknak az alábbi táblázatot nyújtotta át, amely tartalmazta mind az inverz 

keresleti függvény, mind a teljes költség függvény várható képletét a következő 4 évre:  

 

 Inverz keresleti függvény: Teljes költség függvény: 

2013 P=1328-0,001Q TC=0,00005Q2+641Q+98.000.000 Ft 

2014 P=1400-0,00075Q TC=0,00005Q2+580Q+98.000.000 Ft 

2015 P=1500-0,0006Q TC=0,00007Q2+609Q+98.000.000 Ft 

2016 P=1488-0,0005Q TC=0,000069Q2+608Q+98.000.000 Ft 

 

A kapcsolódó elméleti ismeretanyag2 

 
2 Bacsi Zs. (20): Közgazdasági ismeretek. /Felzárkóztató modul jegyzete/. Debreceni Egyetem, AGTC • 
Debrecen.  A kiadvány a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029 projekt keretében készült. ISBN 978-615-5183-47-
8. pp. 61-68. 
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 Költségtípusok és profitkategóriák (kiadás, költség, explicit, inplicit 

költség, számviteli költség, árbevétel, bevétel, számviteli profit, gazdasági 

profit, normál profit , határköltség, határbevétel stb. ) 

 A tökéletes piaci verseny (kompetitív piac) 

 A tökéletes versenypiac az a piaci forma, amelyben a piaci szereplők száma 

vevői és eladói oldalon is nagy, a piac végtelenül nagy egy-egy szereplőhöz 

képest, a termék homogén, a piacra jutás szabad, a szereplők árelfogadók, 

az információk szabadok, 

   A tökéletes piacon működő vállalkozás számára a profitmaximumot 

jelentő kibocsátási szint tehát az a legnagyobb kibocsátás amely mellett a 

határköltsége még nem haladja meg a termék piaci egységárát.   

 „Tökéletlen verseny” érvényesül egy iparágban, vagy azok egy 

csoportjában, ha az egyes eladók keresleti görbéi nem vízszintesek, és 

ezáltal az eladók bizonyos mértékig ellenőrzést gyakorolhatnak a termékeik 

árai felett. 

 

 

Profitmaximalizálás versenypiacon 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 A monopólium egy olyan piaci szerkezet, amelyben egyetlen szereplő adja a 

piac teljes kínálatát. Monopszóniumnak nevezzük a keresleti oldali 

monopóliumot, amikor a vevői oldalon áll egyetlen szereplő – például az 

állam, vagy valamely termék kizárólagos felvásárlója. Bilaterális 
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monopóliumról akkor beszélünk, ha mind az eladói, mind a vevői oldalon 

monopolista adottságú szereplők állnak egymással szemben (Kopányi, 1993). 

 Az oligopol piaci szerkezetben néhány viszonylag nagy vállalat működik a 

piac kínálati oldalán, akik mindegyikének tevékenysége, kínálati döntése 

befolyásolja a többiek piaci helyzetét is. 

 A monopolisztikus verseny olyan piaci szerkezet, amikor a kínálati oldalon 

viszonylag sok vállalat van jelen, azonban termékeik nem homogének, hanem 

differenciáltak, a vállalatok ármeghatározók, és a piacra való belépés illetve az 

onnan való kilépés szabad (Kopányi, 1993). 

 A tökéletes versenyt és a monopolisztikus versenyt egyaránt a piacra való 

szabad belépés jellemzi. Ezzel szemben a monopol, illetve az oligopol piacokra 

jellemző, hogy természetes, vagy mesterséges korlátok állnak a piacra való 

belépés előtt. Ilyen korlátok lehetnek a piacon való megjelenéshez szükséges 

nagy induló tőke, vagy a magas állandó költségek, amelyek miatt csak nagy 

volumenben történő termelés mellett lehet nyereségre számítani (azaz a 

minimális hatékony méret3 a piac egészéhez képest nagy). Hasonló korlát lehet 

valamely nyersanyaghoz való hozzájutás nehézsége, a termelési 

technológiához szükséges licencek, szabadalmak, know-how-t, vagy az állami 

piacszabályozás, amely állami engedélyhez köti valamely termék termelését 

vagy szolgáltatás nyújtását.  

 Természetes monopólium (illetve természetes oligopólium) akkor alakul ki, ha 

a piacon egyetlen (vagy néhány) vállalat alacsonyabb költséggel képes 

pótlólagos kínálatot előállítani, mint a piacra belépő újabb szereplő. 

 monopolista vállalat profitmaximalizáló kibocsátási szintje az a legnagyobb 
kibocsátás, amely mellett a határbevétele legalább akkora, mint a 

határköltsége, tehát még fennáll az MR  MC egyenlőtlenség.  
 

 

  3. A megoldás és algoritmusa 

3.1  Figyelmesen elolvastuk a feladatot tartalmazó szöveget, és megnéztük a közölt adatokat. 

3.2. A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a kapcsolódó 

szakterületet. (Vállalat, monopólium, tökéletes verseny, árbevétel, költség, profit 

 
3 Minimális hatékony méret (minimal efficient scale, MES) a kibocsátásnak az a szintje, amely mellett a kereslet 
nagyságához képest minimális az átlagos összköltség (Varian, 1991). 
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3.2.1 A fő szakterület megnevezése, a hozzá tartozó fogalmak megnevezése 

Szakterület: mikroökonómia 

Főbb fogalmak: kompetitív piac, tökéletes versenypiac, monopol piac, határköltség, 

határbevétel, profit 

 

3.2.2 A kapcsolódó szakterületek felsorolása, és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak jelölése 

Számvitel, Vállalati gazdaságtan: költség, árbevétel, nyereség, 

 

3.3 A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: a kapcsolódó 

definíciók, fogalmak megadása a „A kapcsolódó elméleti ismeretanyag” részben található  

 

 

A  FELADAT MEGOLDÁSA 

 

Megnevezés Inverz keresleti függvény: Teljes költség függvény: 

2013 

 P=1328-0,001Q TC=0,00005Q2+641Q+98.000.000 Ft 

1. TELJES ÁRBEVÉTEL 
MEGHATÁROZÁSA 

TR= P*Q= (1328-0,001Q)*Q  

 TR= P*Q= 1328Q-0,001 Q2  
2.HATÁRBEVÉTEL 
MEGHATÁROZÁSA 

MR= 1328-0,002Q  

3 HATÁRKÖLTSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

 MC=0,0001Q+641 

4., PROFIT MAXIMUM FELTÉTELE: 
MR=MC 

MR= 1328-0,002Q MC=0,0001Q+641 

 1328-0,002Q=0,0001Q+641 
Megoldás: 687=0,0021Q 

Q 327 142 
P 1328-0,001*327 142=1 000 
Profit TR-TC 
 14 092 884 
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2014 

 P=1400-0,00075Q TC=0,00005Q2+580Q+98.000.000 Ft 

1. TELJES ÁRBEVÉTEL 
MEGHATÁROZÁSA 

TR= P*Q= (1400-0,00075Q)*Q  

 TR= P*Q= 1400Q-0,00075 Q2  
2. HATÁRBEVÉTEL 
MEGHATÁROZÁSA 

MR= 1400-0,0015Q  

3, HATÁRKÖLTSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

 MC=0,0001Q+580 

4., Profit maximum feltétele: MR=MC MR= 1400-0,0015Q MC=0,0001Q+580 
 1400-0,0015Q = 0,0001Q+580 

Megoldás: 820=0,0016Q 
Q 512 500 
P 1400-0,00075*512 500=1 015 
Profit TR-TC 
 111 804 688 

2015 
 P=1500-0,0006Q TC=0,00007Q2+609Q+98.000.000 Ft 

1 ,TELJES ÁRBEVÉTEL MEGHATÁROZÁSA TR= P*Q= (1500-0,0006Q)*Q  

 TR= P*Q= 1500Q-0,0006 Q2  
2 , HATÁRBEVÉTEL MEGHATÁROZÁSA MR= 1500-0,0012Q  
3 , HATÁRKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA  MC=0,00014Q+609 
4 , Profit maximum feltétele: MR=MC MR= 1500-0,0012Q MC=0,00014Q+609 
 1500-0,0012Q =0,00014Q+609 

Megoldás: 891=0,00134Q 

Q 664 925 

P 1500-0,0006*664 925=1 101 

Profit TR-TC 

 198 196 332 

2016 
 P=1488-0,0005Q TC=0,000069Q2+608Q+98.000.000 Ft 

1.,TELJES ÁRBEVÉTEL MEGHATÁROZÁSA TR= P*Q= (1488-0,0005Q)*Q  
 TR= P*Q= 1488Q-0,0005 Q2  
2., HATÁRBEVÉTEL MEGHATÁROZÁSA MR= 1488-0,001Q  

3., HATÁRKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA  MC=0,000138Q+608 
4., Profit maximum feltétele: MR=MC MR= 1488-0,001Q MC=0,000138Q+608 
 1488-0,001Q=0,000138Q+608 

Megoldás: 880=0,001138Q 

Q 773 286 

P 1488-0,0005*773 286=1 101 

Profit TR-TC 

 226 504 263 

 

 

TÖKÉLETES VERSENY PROFT MAXIMUM: P=MC 

 

TC=0,000069Q2+608Q+98.000.000 Ft  

P=1488-0,0005Q 
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MC=0,000138Q+608 

P=1488-0,0005Q 

P=MC 

1488-0,0005Q=0,000138Q+608 

880=0,000638Q 

Q=1 379 310,    

P=690 

TR=951 723 900,    

TC= 1 067 892 710 
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III. Nem gondoltam volna, hogy a rugalmasság néha aranyat ér 

/időtáv-ár/ 

 
Seholnincsország Felsőrókás városka főterén működik a Lek-Város péksüteménybolt, amelynek egyik 

kedvelt terméke a lekváros bukta, amelyből naponta 1000 darabot adnak el, 150 Ft/db egységáron. 

Próbálkoztak korábban magasabb, 180 Ft-os egységárral is, de akkor csak 600 buktát tudtak naponta 

eladni. A pékség naponta négy fordulóban süt 250 db-os adagot, a sütödében a dolgozók hajnali 4.00-

től 12.00 óráig dolgoznak. A 150 Ft/db-os egységár  buktánként 25 Ft nyereség realizálását teszi 

lehetővé. képződik. 

A) helyzet: 

Történt egyik alkalommal („A” helyzet ),  egy kora márciusi keddi napon a Rubin Hód Utazási Iroda 

két turistabusza érkezik a térre 10.00 órakor, és kísérőjük megjelenik a pékboltban, 250 db lekváros 

buktát akar venni. Az éppen beérkezett 500 db-os friss sütésből Zsíros B. Ödön, a pékbolt vezetője ki 

tudja elégíteni ezt az extra igényt, de tudja, hogy így a szokásos vásárlóinak kevesebb bukta marad. 

Sajnos a sütödét a dolgozók 12.00 órakor bezárják, az ő munkaidejük lejár, így ezen a kedden már 

nem lehet több buktát sütni. 

A pékbolt vezetője el kívánja adni a 250 buktát a turistáknak, azonban úgy gondolja, hogy ezt a 

hirtelen jött többlet-keresletet érdemes lenne kihasználnia. Mivel a délutáni vevőinek nem tud már 

elegendő buktát biztosítani, a turistabusznak és a délutáni vevőknek már magasabb áron szeretné 

eladni a buktát, nem 150 Ft-ért.  

Kérdés: Feltételezve, hogy a keresletet és a kínálatot lineáris függvény írja le,  

- A/1 Mekkora egyensúlyi áron tudná eladni a buktát a pékség? 

- A/2 Milyen a helyi lakosok keresletének árrugalmassága? Mekkora a kínálat rugalmassága? 

- A/3 Mekkora árbevétel-változást tudna így elérni a pékség?  Milyen időtávra vonatkozó 

döntésnek minősül a helyzet, és mely input tényezők változtathatók, melyek nem? 

B) helyzet 

A fenti történet a következő két héten is megismétlődik, a Rubin Hód utazási iroda ismét megjelenik 

egy turistabusszal, és vesz 250 buktát. A pékség vezetője üzleti lehetőséget lát a dologban, és úgy 

gondolja, hogy ha egy nappal előre tudhatná, melyik napon jön a busz, akkor meg tudná szervezni 

másnapra, hogy egy plusz sütéssel 250-nel több buktát süssenek. Felhívja a turistairodát, és 

megállapodik velük. A többlet bukta sütéshez szükséges alapanyagok rendelkezésére állnak, viszont a 

sütödében dolgozókat 2 óra túlórára kell kérnie, amit magasabb órabérrel fizetne ki. Ehhez persze kicsit 

drágábban kell adnia a buktát, 160 Ft/db egységáron, és ezt az árat a teljes napi kínálatra alkalmazni 

szeretné. Arra azonban számítani kell, hogy a magasabb ár miatt a helyi vásárlások  visszaesnek, de az 

utazási iroda elfogadja a 160 Ft-os árat.   
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Kérdés:  

- B/1 Milyen a kínálat rugalmassága? Hogy írható fel most a kínálati függvény? 

- B/.2 A 160 Ft-os egységár mellett mekkora mennyiséget lehet eladni, mennyivel esnek vissza 

a helyi vásárlások, ha az utazási iroda 250 db-ot vásárol továbbra is? 

- B/.3 Hogy változik az árbevétel? Milyen időtávra vonatkozó döntésnek minősül a helyzet, és 

mely input tényezők változtathatók, melyek nem? 

 

C) helyzet: 

Május végén Zsíros B. Ödönt telefonon megkeresi  a Rubin Hód utazási iroda és a következő ajánlatot 

teszi. Az autóbuszos kirándulásaikba júliustól rendszeres megállóhelyként szeretnék felvenni 

Felsőrókást. Ez azt jelenti, hogy minden munkanap jönnének turistabuszok, és minden munkanapon 

vásárolnának 1000 lekváros buktát – erre szerződést is kötnének a következő évre, és erre kérnének 

árajánlatot, lehetőleg a jelenlegi 180 Ft-os árnál alacsonyabbat.  Zsíros B. Ödönnek tetszik az ötlet, de 

ez azzal jár, hogy a napi kibocsátást meg kellene dupláznia. Ezt már nem tudja a jelenlegi 

dolgozólétszámmal, túlórákkal megoldani, és a pékség kapacitása sem elegendő ehhez. Viszont ez egy 

tartós, stabil keresletnövekedés, ami miatt érdemes egy hosszú távú kapacitásbővítést, és a 

munkaerőlétszám bővítését is meglépni. A bővítésre, és új dolgozók felvételére két hónap állna a 

rendelkezésére, és egy gyors telefonnal a bankjához arról is meggyőződik, hogy a fejlesztéshez kaphatna 

hitelt is.  

Ahhoz, hogy a beruházás megtérüljön, a napi 2000 bukta eladásából a buktánkénti nyereséget 30 Ft-ra 

kellene emelni,  hogy a többlet-nyereségből a hitelkamatokat is fizetni tudja, és a beruházás is 

megtérüljön. A beruházás nem jelent sem a nyersanyaghasználatban, sem  munkaerőben, sem pedig az 

energiaköltségekben változást, csupán a kibocsátás mennyiségének növelését teszi lehetővé. 

Kérdés: 

- C/1 Milyen áron adja el a buktát? Mekkora mennyiséget fog tudni így eladni? Hogyan 

változik meg a helyi lakosság által megvásárolt mennyiség? 

- C/2 Határozza meg az új kínálati függvényt. Milyen lesz a kínálat árrugalmassága?  

- C/3 Az új helyzetben mekkora napi árbevételre számíthat? Milyen időtávra vonatkozó 

döntésnek minősül a helyzet, és mely input tényezők változtathatók, melyek nem? 

FELADAT:  

Válaszoljuk meg az egyes helyzetekhez tartozó kérdéseket.  

 

FELADAT /Önállóan kell megoldani/:  

Ábrázolja a keresleti és kínálati függvényeket a leírt kiindulási helyzetre, és az A), a B) és a C) 

helyzetre is. Milyen ár szükséges ahhoz, hogy a kínálat pozitív legyen az A), B) és C 

helyzetekben, és hogyan változik ilyen árak esetén a kínálati függvény rugalmassága?  
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Nem gondoltam volna, hogy a rugalmasság néha aranyat ér/időtáv-ár/ 

A megoldás és algoritmusa 

 
1.  Figyelmesen elolvassuk a feladatot tartalmazó szöveget. 

 

2. A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a kapcsolódó 

szakterületet. (költségek, bevétel, nyereség, bevételnövekmény, átlagos költség, egy termékre 

jutó nyereség) 

2.1 A fő szakterület megnevezése, a hozzá tartozó fogalmak megnevezése 

Szakterület: közgazdaságtan - mikroökonómia 

Főbb fogalmak: piac, kereslet, egyensúlyi ár, termelési tényezők, kínálat, 

árrugalmasság. 

 

2.2 A kapcsolódó szakterületek felsorolása, és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak jelölése 

Vállalatgazdaságtan: árbevétel, kibocsátás, anyagköltség, személyi költség, nyereség 

 

2.3 A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: a kapcsolódó 

definíciók, fogalmak megadása 

 

2.3.1 A kereslet és a kínálat rugalmassága 

 

A keresleti függvényről tudjuk, hogy negatív lejtésű, azaz növekvő árak csökkenő 

kereslettel járnak együtt. A kereslet árrugalmassága azt méri, hogy pontosan hogyan reagál a 

kereslet, azaz a keresett mennyiség a termék árának megváltozására. Nem mindegy azonban, 

hogy egy 100 Ft-os árváltozás milyen mértékű a kiindulási árhoz viszonyítva, a 200 Ft/kg 

egységárú kenyér esetében ugyanis ez nagyon nagymértékű változást jelent, míg egy 20000 

Ft/db egységárú táblagép esetében elhanyagolható.  

A kereslet árrugalmassága az a számérték, amely megmutatja,  hány százalékkal 

változik adott jószág keresett mennyisége a jószág árának egy százalékos változása hatására. 

Tudjuk, hogy a keresletet a jószág árán kívül számos más tényező is képes befolyásolni, 

ezek hatására való reagálást szintén mérhetjük a kereslet ezen tényezőkre való rugalmasságával. 

Így általánosságban kimondhatjuk, hogy: A kereslet rugalmassága az a számérték, amely 

megmutatja, hány százalékkal változik adott jószág keresett mennyisége valamely a keresletet 

befolyásoló tényező egy százalékos változásának hatására. A kereslet 
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jövedelemrugalmassága esetén a vizsgált befolyásoló tényező a fogyasztó jövedelme, és a 

kereslet kereszt-árrugalmassága esetén a befolyásoló tényező valamely más termék ára. 

A kereslet rugalmasságát a rugalmassági együttható segítségével mérhetjük. Ennek 

képlete:  

ε = (∆x/x) / (∆z/z) 

ahol 

x: a keresett mennyiség jelenlegi értéke,  

∆x a keresett mennyiség változása, 

 z a befolyásoló tényező értéke, ∆z pedig ennek változása.  

Eszerint: 

A kereslet árrugalmassági együtthatója  

ε = (∆x/x)/(∆p/p) 

ahol 

            x a keresett mennyiség jelenlegi értéke,  

           ∆x a mennyiség változása,   

           p a jószág ára,  ∆p ennek változása. 

 

A kereslet jövedelemrugalmassági együtthatója   

ε = (∆x/x) / (∆I/I) 

ahol 

           x a keresett mennyiség jelenlegi értéke,  

           ∆x ennek változása,  

           I a fogyasztó jövedelme,   ∆I  ennek változása. 

 

A kereslet kereszt-árrugalmassági együtthatója   

ε = (∆x/x) / (∆py/py) 

ahol 

           x a keresett mennyiség jelenlegi értéke,  

           ∆x a keresett mennyiség változása,  

           py valamely más jószág ára, ∆py pedig ennek változása. 

A kereslet árrugalmassági együtthatójának értéke általában negatív, hiszen áremelkedés 

hatására általában csökken a kereslet. A jövedelemrugalmasság értéke viszont pozitív, mivel a 

fogyasztók jövedelmének emelkedése általában a kereslet növekedésével jár együtt. A kereszt-
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árrugalmassági együttható viszont lehet pozitív, amikor egy termék kereslete növekszik egy 

másik termék áremelkedése hatására (az ún. helyettesítő termékekre jellemző ez a viszony), 

vagy negatív, amikor tehát valamely termék áremelkedése hatására az általunk vizsgált termék 

kereslete csökken (az egymással együtt fogyasztandó, ún. kiegészítő termékek sajátossága ez). 

A kereslet rugalmasságát a rugalmassági együttható nagysága szerint osztályozzák. 

Amennyiben a rugalmassági együttható abszolút értéke 1-nél nagyobb, akkor rugalmas 

keresletről beszélünk, azaz a keresletváltozás mértéke nagyobb, mint az azt kiváltó tényező 

változása. Ha rugalmassági együttható abszolút értéke 1-nél kisebb, akkor a kereslet 

rugalmatlan, hiszen kevésbé változik meg, mint a változást kiváltó tényező változása. 

Egységnyi rugalmasságú keresletről beszélünk, ha a rugalmassági együttható értéke 1, ekkor a 

keresletváltozás mértéke pontosan akkora, mint az azt kiváltó tényező változásának mértéke. 

A kereslet árrugalmassága az árváltozás és az árbevétel közti összefüggést tükrözi. Ha 

valamely termék kereslete rugalmas, azaz árrugalmassági együtthatója 1-nél nagyobb abszolút 

értékű, akkor kismértékű árváltozásra viszonylag nagymértékű keresletváltozás lesz az 

eredmény. Így kis árcsökkentésre nagy keresletnövekedés, tehát az árbevétel növekedése 

várható, míg kisebb árnövekedés nagy keresletcsökkenést, és ezáltal árbevétel-csökkenést 

eredményez. Tehát rugalmas kereslet mellett az árcsökkentő stratégia pozitív, az árnövelő 

stratégia negatív hatással lesz a bevételre. Fordított a helyzet rugalmatlan kereslet esetén, ekkor 

az árcsökkentő stratégia okoz bevételkiesést, az árnövelő stratégia révén nő a bevétel. 

Hasonlóképpen értelmezhető a kínálat rugalmasságának fogalma is. A kínálat 

árrugalmassága megmutatja, hogy az adott termék árának 1%-os változása milyen változást 

idéz elő a kínált mennyiségben. 

Minél meredekebb, azaz a függőlegeshez közelibb a kínálati függvény, annál 

rugalmatlanabb a kínálat, ugyanis egy majdnem függőleges kínálati függvény esetében egy 

viszonylag nagy árváltozás is csak kismértékű mennyiségváltozással jár együtt.  

 

2.3.2 Időtávok a mikroökonómiában 

 

A termelők számára az idő hosszúsága vagy rövidsége azt fejezi ki, hogy mely termelési 

tényezőjük mennyiségét tudják megváltoztatni az adott időtáv alatt.  A mikroökonómiai időtáv 

a gazdasági /piaci/ változásokra, impulzusokra való reagálás módja és időigénye alapján 

határolható be. A mikroökonómiai idő főként a termelők, a vállalkozások döntéseiben játszik 

fontos szerepet, hiszen a termelő a piac elemei közül főleg a saját kínálatát tudja alakítani – a 
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termelési tényezők felhasználásán keresztül. A piaci körülmények megváltozására tehát a 

kínálat változtatásával reagálhat, ha az input-tényezők változtatása módjában áll.  

Attól függően, hogy mely input tényezők felhasználása milyen gyorsan változtatható, 

három mikroökonómiai időtávot szokás megkülönböztetni, amint azt az 1. ábra szemlélteti. 

 

   

Piaci időtáv Rövid táv Hosszú táv 

1. ábra: Időtávok a mikroökonómiában 
Forrás: Saját szerkesztés 

- Piaci időtáv: az az idő, amely alatt a termelő nem képes egyetlen inputját sem 

megváltoztatni. Ebben az esetben a piaci kereslet megváltoztatása nem jár 

kínálatváltozással, csak a piaci ár megváltozásához vezethet. 

- Rövid táv: az az idő, amely alatt a termelő  legalább egy  (de nem minden) inputját meg 

tudja változtatni, így tehát  a piaci kereslet megváltozására már valamelyest a kínálat is 

változhat. 

- Hosszú táv: az az időtáv, amely alatt a termelő minden inputját képes megváltoztatni, így a 

kereslet megváltozásához nagymértékű kínálatváltozással képes alkalmazkodni. 

 

Amint az az 1. ábrán látható, a piaci időtáv esetében a kínálati függvény függőlegesnek 

tekinthető, mert ez alatt az időtáv alatt a kínálat nem változtatható meg. Amennyiben rövid 

távon gondolkozunk, a kínálati függvény kismértékben jobbra dől, azaz itt már korlátozott 

mértékű kínálatváltozással számolni. Hosszú távon viszont a kínálati függvény már egészen 

lapos, a vízszinteshez közelibb, mint a rövid távú esetben, azaz ilyen időtáv alatt már jelentős 

mértékű kínálatváltozás is megvalósítható. 

 
2.4 A számítások elvégzése, és ennek alapján a feladatra szöveges válasz 

megfogalmazása 
 

MEGOLDÁS: 
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A/1 Megoldása 
Az eredeti (helyi lakosok által alkotott) keresleti függvénynek két pontja ismert:  

P= 150 esetén Q=1000; valamint P=180 esetén Q=600. 

Ezek alapján a keresleti függvény egyenlete felírható: QD=a-b x P alakban. 

1000= a – 150b, és 600 = a-180b. Innen: a=600+180b, amit az első egyenletbe 

visszahelyettesítve: 1000= (600+180b)-150b, azaz 400=30b, tehát b=13,33 adódik. Ebből  

a=600+180 x 13,33 =3000 

A keresleti függvény tehát: : QD=3000 -13,33 x P .  

Az S kínálati függvényről azt tudjuk, hogy bármekkora árhoz a Q=1000 mennyiség tartozik. 

Amennyiben a kereslet 250 db-bal megnövekszik, akkor az új keresleti függvényre az lesz a 

jellemző, hogy P= 150 esetén Q=1250; valamint P=180 esetén Q=850 lenne, az egyenlet pedig: 

QD=3250 -13,33 x P . 

Ha ez a keresleti függvény a változatlan Q=1000 kínálattal áll szemben, akkor 150 Ft-os 

egységár mellett 250 db-os túlkeresletet mutat a piac, és könnyen meghatározható, hogy 

mekkora ár mellett alakulna ki az egyensúly. 

QS = QD, azaz: 1000 = 3250 -13,33 x P. Ebből pedig:  1,33 x P = 2250, tehát P =168,75 Ft. 

 

A/2 Megoldása 

A helyi lakosok keresletének árrugalmassága: = %-os keresletváltozás / %-os árváltozás = 

= [(600-1000)/1000] /[ (180-150)/150] =-0,4 / 0,2=-2 (azaz rugalmas kereslet). 

A kínálat rugalmassága: 0, mert bárhogy is változik az ár, a kínálat nem változik. 

 

A/3 Megoldása 

Az árbevétel – változás = új árbevétel – régi árbevétel = 168,75 x 1000 – 150 x 1000 = 168750 

– 150000 =18750 Ft.  

Az adott helyzetben a pékség egyetlen input tényezőjén sem változtat, mert a munkaerő 

felhasználáson nem tud, ezért a többit sem fogja megváltoztatni. Ez a helyzet a piaci időtávra 

jellemző döntés. 

 

 

B/1 Megoldás 

A D2 keresleti függvényt kell továbbra is alkalmaznunk, azonban ezúttal az A) helyzetben 

használt piaci időtáv helyett a rövid időtávot kell figyelembe vennünk.  
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Az új kínálati függvény (S2) szerint a pékség most a 150Ft-os ár melletti 1000 db buktát, és  

160 Ft-os egységár mellett 1250 db buktát süt.  

Ebből a kínálati függvény meghatározható: QS= c+d x P egyenlet alapján: 

1000=c+dx150, és 1250 = c+d x 160, amiből: c=1000-150d, amit visszahelyettesítve a második 

egyenlőségbe: 1250 = (1000-150d) + 160 d, vagyis  10d =250, tehát d=25, és  

c= 1000-150x25  = - 2750.  A kínálati függvény tehát:  QS= -2750+25 P 

 

A kínálat rugalmassága: = százalékos kínálatváltozás /százalékos árváltozás = [(1250-

1000)/1000 ] / [ (160-150)/150] = [250/1000] /[10/150] =0,25/0,0667 =3,75 azaz rugalmas 

kínálatról beszélünk. 

 

B/2 Megoldás  

Az egyensúlyi ár a QS= -2750+25 P és a QD=3250 -13,33 x P keresleti függvény egyensúlyi 

pontja, tehát: -2750+25 P =3250 -13,33 x P. Innen 38,33 P = 6000. Innen P =156,52 és Q 

=1163,1 

Ennek megfelelően, ha az utazási irodai kereslet 250 db bukta, akkor a helyi lakosság kereslete 

87 db buktával esik vissza, 917 db buktára csökken. 

 

B/3 Megoldás 

A megnövelt kínálat és magasabb ár mellett elérhető árbevétel: 156,52 x 1163,1  =182050 Ft 

Ez 32050 Ft-tal haladja meg az eredeti kiindulási helyzet szerinti árbevételt.  

A pékség változtatni tud a munkaerő felhasználáson (2 óra túlmunkát vesz igénybe az összes 

dolgozójától), valamint változtatni fog a felhasznált anyagmennyiségen és 

energiafelhasználáson is, a 250 pogácsa megsütéséhez megfelelően. Nem változtat a kemencék 

mennyiségén és a helyiséghasználaton, ezek állandó tényezőknek minősülnek. A rövid időtávra 

jellemző helyzet. 

 

C/1 Megoldás 

Tudjuk, hogy a bővítés előtti helyzetben 150 Ft-os egységáron 1000 db buktát eladva 

buktánként 25 Ft-os nyereséget ért el a pékség. Mivel most, a 2000 db-os értékesítés mellett 

buktánként 50 Ft-os nyereségre van szükség. Mivel a buktasütés technológiája nem változott, 

csak a termelési kapacitás nőtt, feltételezhetjük, hogy a bukta egységköltsége  nem változott, 

így a korábbi 25 Ft-os buktánkénti nyereséget úgy lehet 30 Ft-ra emelni, ha a korábbi 150 Ft-

os egységárat 155 Ft-ra emeljük.    
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Ez tehát azt jelenti, hogy a hosszú távú kínálati függvényt a P=150, Q=1000 pont mellett a 

P=155 Q = 2000 pont fogja meghatározni. 

 

Az új kínálati függvény (S3):  QS= e+f x P egyenlet alapján: 

1000=e+f x 150, és 2000 = e+f x 155, amiből e=1000-150f, amit visszahelyettesítve a második 

egyenlőségbe: 2000 = (1000-150f) + 155 f, vagyis  1000 =5f, tehát f=200, és e= 1000-150x200  

= -29000. 

A kínálati függvény tehát:  QS= -29000 +200 P 

A keresleti függvény is megváltozik most, ui. a keresett mennyiség a kiinduláshoz képest nem 

250 db-bal, hanem 1000 db-bal nő: QD=4000 -13,33 x P 

Az egyensúlyi ár a QS= -29000+200 P és a QD=4000 -13,33 x P keresleti függvény egyensúlyi 

pontja, tehát: -29000+200 P =33000 -13,33 x P. Innen 213,33 P = 33000. Innen P =154,7 és Q 

=1937,9 = 1938 db 

Ennek megfelelően, ha az utazási irodai kereslet 1000db bukta, akkor a helyi lakosság kereslete 

62 db buktával esik vissza, 938 db bukta lesz. 

 

C/2 Megoldás 

A kínálat rugalmassága: = százalékos kínálatváltozás /százalékos árváltozás = [(2000-

1000)/1000 ] / [ (155-150)/150] = 1 /[5/150] =30 azaz rugalmas kínálatról beszélünk. 

 

C/3 Megoldás.  

Az árbevétel alakulása az egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség szorzata, azaz:   

= p x Q = 154,7 x 1938 =299808,6 Ft, azaz közel megduplázódik a kiindulási helyzethez képest. 

A vállalkozás új munkaerőt vesz fel, növeli az alapanyagok és energiahordozók mennyiségét, 

és növeli a kemencék számát, valamint a munkavégzéshez igénybe vett alapterületet is, azaz 

valamennyi szükséges input tényezőt növelni fogja. A hosszú időtávra jellemző döntésről 

beszélhetünk.  

 

 

Önálló feladat megoldása: 

A kiindulási helyzetben a keresleti függvényt (D1) a P=150, Q = 1000 és a P =180, Q=600 

pontpárokkal tudjuk ábrázolni. A kínálati függvény (S) egy függőleges egyenes a Q=1000 

értéknél. 
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Az A) helyzetben az előzőekben említett S kínálati függvényhez a D2 keresleti függvényt kell 

felrajzolnunk, amelyet a P=150, Q = 1250 és a P =180, Q=850pontok határozzák meg. A D1, 

D2 és S függvényeket a 2. ábra szemlélteti. 

A kínálati függvény tetszőleges árak mellett Q=1000 mennyiséget ad, rugalmassági 

együtthatója a kiindulási helyzetben és az A) helyzetben is 0. 

 

A B) helyzetben  a D2 keresleti függvényhez az új kínálati függvény (S2) a következő 

pontpárokból szerkeszthető meg: a pékség most a 150Ft-os ár melletti 1000 db buktát, és  160 

Ft-os egységár mellett 1250 db buktát süt (3. ábra). 

A kínálati függvény egyenlete: QS= -2750+25 P, ennek rugalmassági együtthatója ε = 

(∆Q/Q)/(∆P/P) A kínálat értéke P=110 Ft/db esetén Q= 0, és ha P >110, akkor lesz Q>0.  

A rugalmassági együttható képletében ∆Q=25x ∆P, így ε = (∆Q/Q)/(∆P/P)= (25∆P/Q)/( ∆P/P) 

=(25∆P/∆P)/(Q/P) =25/(Q/P) =25/[(25P-2750)/P] = 1/(1-110/P). Eszerint tehát a rugalmassági 

együttható: ε = 1/(1-110/P); ha most P >110, akkor 0<110/P<1, így 0 <1-110/P<1 és emiatt  

1<1/(1-110/P)<, tehát a rugalmassági együttható 1-nél nagyobb, és minél nagyobb a  P, annál 

közelebb lesz a rugalmassági együttható értéke 1-hez.   

 

A C) helyzetben a keresleti függvény is megváltozik (D3) és a kínálati függvény (S3) is 

megváltozik. Az S3 kínálati függvényt a P=150, Q=1000 pont és a P=155 Q = 2000 pont fogja 

meghatározni. 

A D3 keresleti függvény is megváltozik most, ui. a keresett mennyiség a kiinduláshoz képest 

nem 250 db-bal, hanem 1000 db-bal nő, vagyis a P=150, Q = 2000 és a P =180, Q=1600 pontpár 

fogja meghatározni (4. ábra). 

A kínálati függvény egyenlete: QS=-29000+200P, ennek rugalmassági együtthatója ε = 

(∆Q/Q)/(∆P/P)  

A kínálat értéke P=145 Ft/db esetén Q= 0, és ha P >145, akkor lesz Q>0.  

A rugalmassági együttható képletében ∆Q=200x ∆P, így ε = (∆Q/Q)/(∆P/P)= (200∆P/Q)/( 

∆P/P) =(200∆P/∆P)/(Q/P) =200/(Q/P) =200/[(200P-29000)/P] = 1/(1-145/P). Eszerint tehát a 

rugalmassági együttható: ε = 1/(1-145/P); ha most P >145, akkor 0<145/P<1, így 0 <1-145/P<1 

és emiatt: 

 1<1/(1-145/P)<, tehát a rugalmassági együttható 1-nél nagyobb, és minél nagyobb a  P, annál 

közelebb lesz a rugalmassági együttható értéke 1-hez.   
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A rugalmassági együttható tehát a piaci időtáv esetén 0, a rövid táv esetén 3,75 és a hosszú táv 

esetén 30, vagyis egyre nagyobb értéket vesz fel, a kínálat egyre rugalmasabbá válik. 

 

 
2. ábra: A piaci időtávra jellemző helyzet 

 

3. ábra: A rövid időtávra jellemző helyzet 
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4. ábra: A hosszú időtávra jellemző helyzet 
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IV.  A háromszereplős nemzetgazdaság teljesítménye 
 

Seholnincsország nemzetközileg is elismert Minden Tudás Egyeteme különösen kitűnik a 
makroökonómia területén elért tudományos teljesítményével. Ezért is kereste meg az egyetem 
szaktanszékét  egy kis ázsiai ország-  Isztibdád - frissen kinevezett gazdasági minisztere, 
Dzsáhil, fontos nemzetközi találkozóra készül, ahol azt kell bemutatnia, hogy országa 
teljesítménye az elmúlt 5 évben dinamikusan növekedett. 

A fiatal miniszter tapasztalatlan, túl korán nevezték ki, és országa gazdaságtudományok iránti 
ellenszenve miatt nem is rendelkezik kellő szakmai ismeretekkel. 

A közelmúltban – 2 éve – olyan gazdaságfejlesztési programba kezdett, amelyben az országban 
működő téglagyártással foglalkozó vállalkozások termelését ösztönzi. Ezáltal a téglagyártás 
kibocsátása dinamikusan emelkedett. A 2 évvel ezelőtti összehasonlítási alapot képező mutató 
értéke az ország akkori GDP-je, 15000 aranybatka. 

A téglagyártás mellett a másik meghatározó ágazat a  mezőgazdaság, ezen belül is a 
déligyümölcs termesztés. Ennek kibocsátása közepes,  alapvetően hazai fogyasztásra termelik 
a gyümölcsöt. 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy gazdaságban két fő ágazat működik: az egyik a 
déligyümölcs termesztés és gyümölcsfeldolgozás, a másik pedig az agyagbányászat és az erre 
alapozott téglagyártás. Ezek kibocsátásai adják az ország összkibocsátását.  Megjegyzendő, 
hogy a bányászat és a téglagyártás erősen energiaigényes, és az ország nem bővelkedik 
energiahordozókban. A fentieken kívül jelentős még a közlekedés-szállítási szektor, amely mind 
a gyümölcstermesztést és –feldolgozást, mind pedig a bányászat-téglagyártást kiszolgálja. 

Az egyes ágazatok költségszerkezete az alábbi: 

1) A téglagyártás során a hozzáadott érték az árbevétel 20 %-a, míg az árbevétel 30%-a a 
bánya árbevétele lesz a nyersanyagért, további 30%-a pedig az energiaköltség  a 
termelés során. Az árbevétel 20%-át a szállítási szektornak kell kifizetni a tégla 
szállításáért. 

2) A bányászat a saját árbevételének felét költi energiára, a másik fele a hozzáadott érték. 
3) A déligyümölcs feldolgozás során a gyümölcstermelés hozzáadott értéke az árbevétel 

100 %-a, a termelők jellemzően saját inputjukat megtermelik és felhasználják a 
következő időszak termelésében.  

4) A gyümölcsfeldolgozás hozzáadott értéke az árbevétel  30 %-a, az árbevétel 50%-át a 
déligyümölcs-termelők kapják a gyümölcsért, további 10 % a feldolgozás 
energiaköltsége, valamint 10 % fordítódik szállítási költségre. 

5) A közlekedés-szállítási szektor árbevétele a déligyümölcs-feldolgozók és a téglagyárak 
megrendeléséből adódik, hozzáadott értéke az összes árbevétel 40%-a, míg az árbevétel 
60%-a az energiaköltség. 

6) Az energiaszektor teljes árbevétele saját termelés. 
A vállalkozások és a lakosság a következőképpen használják fel a jövedelmüket: 
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1) A vállalatok hozzáadott értékük 10%-át megtakarítják, 10%-át adóként a 
kormányzatnak fizetik be, és 80%-át átadják a dolgozóknak és tulajdonosoknak bér és 
egyéb tényezőjövedelmek formájában. 

2) A háztartások a vállalati szférától kapott jövedelmük 70%-át  elfogyasztják, 10 %-át 
megtakarítják, azaz lakossági beruházásokra fordítják, és 20%-át befizetik az 
államkasszába adóként. 

3) A teljes hazai termelést a háztartások és a kormányzat vásárolja meg, használja fel. 
4) A kormányzat a beszedett adókat teljes egészében elkölti kormányzati kiadásokra, a 

költségvetési mérleg deficitjét a belföldi megtakarításokból származó hitelekből fedezi. 
A magánszféra a teljes megtakarítását államkötvényekbe fekteti, azaz a kormányzatnak 
hitelezi. 

 

1. FELADAT: A fentiek ismeretében 2 évvel ezelőtt Hikmat, az akkor nyugdíjba vonuló idős 
és tapasztalt gazdasági miniszterasszony összeállította a gazdaság kibocsátását és 
felhasználását jellemző GDP-számításokat. Ennek alapján az ország GDP-je 15000 
aranybatka (az ország hivatalos pénzneme), és a téglagyártás éves árbevétele 10000 
aranybatka, a gyümölcsfeldolgozás éves árbevétele 5000 aranybatka volt. Sajnos Dzsáhil, a 
fiatal miniszter hivatalba lépésekor könnyelműen irattárba helyeztette Hikmat miniszterasszony 
számításait tartalmazó dokumentációt. Most viszont szüksége lenne a számításokra, de nem 
találja az iratokat. Nem kis összegért – megkeresve az egyetemet - segítsünk a könnyelmű 
fiatalembernek összeállítani a GDP számítások részleteit. 
 

2. FELADAT: A kormányzat célja, hogy a téglagyártás ösztönzésével növelje a gazdaság 
teljesítményét, és az ország kibocsátását. Ennek hatására a kormányzati kiadások 
átrendezésével nagyarányú kampányt folytatnak a téglagyártás népszerűsítése érdekében. 
Ennek hatására a miniszter örömmel tapasztalja, hogy a téglagyártás teljesítménye 10000 
aranybatkáról 11000 aranybatkára növekedett, bár a gyümölcsfeldolgozás kibocsátása 
változatlan. Örömmel jelzi a miniszterelnöknek, hogy a GDP várhatóan közel 7%-os növekedést 
fog mutatni, és ennek minden bizonnyal meglesz a hatása a nemzetközi partnerekre is. Szükség 
lenne azonban ismét a részletes számítások elvégzésére.(Megjegyzés: A számításoknál nem 
szabad elfelejteni, hogy időközben az energiaárak is emelkedtek a világpiacon, emiatt minden 
energiát használó ágazatban 10%-kal megnőtt az energiaköltségek részesedése az 
árbevételből.) 

A kapott eredmények alapján válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket is, mivel ezt is várja tőlünk 
a megrendelő:Mekkora lett a GDP?  

1) Mennyit változott az előző időszakhoz képest?  
2) Értékelje a kapott eredményeket.  
3) Jól sejtette a miniszter, hogy az eredmények meggyőzik a külföldi partnereket? 
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3. FELADAT (Önálló feladat, amit a kért határidőre le kell adni) 
A feladat megszövegezése során közöltük, hogy a keletkezett GDP-t milyen célokra használja 
a vállalati, háztartási és kormányzati szféra. Ennek alapján határozzuk meg mind az 
1.FELADATBAN, mind pedig a 2. FELADATBAN leírt esetre, hogy; 
 

1) Hogyan alakulnak a háztartási jövedelmek, háztartási és vállalati adók, a háztartások 
és vállalatok megtakarításai, a kormányzati kiadások, a hazai felhasználás, és az 
export, valamint az import adatai? 

2) Mekkora a háztartások rendelkezésre álló jövedelme? 
3) Ki jár jól, és ki jár rosszul a GDP közel 7%-os várható növekedése esetén? 

 
  

 

 

2.1 A háromszereplős nemzetgazdaság teljesítménye 

 
A megoldás és algoritmusa 

 
1.  Figyelmesen elolvastuk a feladatot tartalmazó szöveget, és megnéztük a közölt adatokat. 
 
2. A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a kapcsolódó 
szakterületet. (költségek, bevétel, nyereség, bevételnövekmény, átlagos költség, egy termékre 
jutó nyereség) 

 A fő szakterület megnevezése, a hozzá tartozó fogalmak megnevezése 
Szakterület: makroökonómia 
Főbb fogalmak: GDP, folyó termelő felhasználás, bruttó kibocsátás, hozzáadott 
érték, lakossági fogyasztás, beruházás, kormányzati kiadások, export, import, 
adók. 

 
 A kapcsolódó szakterületek felsorolása, és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak 

jelölése. Számvitel,Vállalati gazdaságtan, Mezőgazdasági vállalatok 
gazdaságtana: költség, árbevétel, nyereség, adó, hozzáadott érték. 
 

3. A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: a kapcsolódó 
definíciók, fogalmak megadása 

 
3.1    A makrogazdasági teljesítmények mérésének alapfogalmai, az SNA 

rendszer 
 

A makrogazdaság teljesítményének méréséhez a gazdaság egy év alatt előállított összes 

kibocsátását kell számba vennünk, ami tehát a megtermelt termékek és előállított szolgáltatások 

értékének összesítését jelenti. A makrogazdaság egy év alatti teljesítménye azonban nemcsak a 
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kibocsátás értékeként értelmezhető, hiszen a kibocsátás értéke annak előállításában részt vevő 

termelési tényezők (munka- és tőketényezők) tulajdonosai közt oszlik meg – ezt nevezzük a 

jövedelmek elsődleges elosztásának. A tényezőtulajdonosok elsődleges jövedelmüket nem 

költhetik el teljesen, ezt ugyanis az állami újraelosztás – azaz az államnak fizetett adók, illetve 

az államtól esetlegesen kapott támogatások, segélyek (ún. transzferek) -  módosítják. A 

jövedelemtulajdonosok az állami újraelosztás után rendelkezésre álló jövedelmüket használják 

fel a gazdaság által megtermelt javak megvásárlására – így a jövedelmek felhasználásának 

végső összege szintén meg kell, hogy egyezzen a gazdaság kibocsátásának értékével. Az egyes 

jövedelemtulajdonosok el nem költött jövedelmét – azaz megtakarítását – a bankrendszer 

közreműködésével más gazdasági szereplők hitelként felvehetik, és így költik el javak 

vásárlására. Ezt a körforgást szemlélteti a 3.1 ábra. A makrogazdasági körforgásban szereplő 

egyes tételeket – fogyasztás, megtakarítás, bérek, stb. a gazdaságstatisztika méri.  

 

 

3.1 ábra: A makrogazdasági körforgás 
 (Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Ahhoz, hogy az egyes országok kibocsátásának alakulását évről évre össze lehessen 

hasonlítani, illetve különböző országok teljesítményét egymáshoz lehessen mérni, szükséges, 

hogy a makrojövedelmek számbavétele mindig, minden országban azonos módszertan szerint 

történjen.  

Az ENSZ dolgozta ki az ún. SNA rendszer  (System of National Accounts), azaz a 

Nemzeti Számlarendszer kiszámításának alapelveit, és 1953-tól  ez a számlarendszer 

használatos. 1993-ban a rendszert korszerűsítették, és ma is ez az egyetlen nemzetközileg 

általánosan használt rendszer a makro szintű teljesítmények számbavételére.  

Az SNA rendszer felépítését foglalja össze a 3.1 táblázat. A táblázat három sorból –  
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3.1 táblázat: Az SNA rendszer mutatói 

 Hazai Nemzeti Rendelkezésre álló 
(Bruttó) 

 
GO: Bruttó kibocsátás 

(Gross Output) 
 
-  

 
- 

 
Félnettó 

(félbruttó) 

GDP: Bruttó hazai 
termék (Gross 

Domestic Product) 

GNI: Bruttó 
nemzeti jövedelem 

(Gross National 
Income) 

GNDI: Rendelkezésre álló 
bruttó nemzeti jövedelem (Gross 

National Disposable Income) 

Nettó NDP: Nettó hazai 
termék (Net Domestic 

Product) 

NNI: Nettó nemzeti 
jövedelem (Net 

National Income) 

NNDI: Rendelkezésre álló nettó 
nemzeti jövedelem (Net National 

Disposable Income) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

bruttó, fél nettó (vagy fé lbruttó) és nettó – illetve három oszlopból – hazai mutatók, nemzeti 

mutatók, és rendelkezésre álló mutatók – áll. A rendszer 1993. évi módosítása lényegében 

megszüntette a bruttó sor alkalmazását, és a táblázat második, fél nettó illetve fél bruttó mutatóit 

tekinti bruttó mutatóknak. 

Az SNA rendszer a hazai mutatók számításánál az adott ország országhatárain belül 

keletkezett kibocsátásokat veszi számba. A nemzeti mutatók az adott ország állampolgárai 

által előállított jövedelmeket értékelik, a rendelkezésre álló mutatók pedig a nemzeti mutatókat 

a szerint korrigálják, hogy a saját jövedelmeket hogyan módosítják a más országoknak nyújtott, 

vagy tőlük kapott segélyek, nemzetközi szervezeteknek fizetett tagdíjak, azaz minden olyan 

jövedelem, amely az elsődlegesen megszerzett jövedelmekből külföldre áramló, vagy onnan 

érkező transzferként módosítja az elkölthető jövedelem nagyságát.  

A bruttó és fél nettó mutatók különbsége abban áll, hogy a fél nettó mutatók kiszűrik a 

halmozódásokat, azaz minden termelőnél csak az általa a másoktól megvásárolt input értékéhez 

hozzáadott új értéket vesszük figyelembe, míg a bruttó mutató a gazdasági szereplők által 

előállított kibocsátások (illetve ezek pénzértékének az)  egyszerű összege.  

  Vegyük észre, hogy az összes hozzáadott érték éppen a hazai gazdaság által előállított 

elfogyasztható végtermékek értékével egyezik meg. Ezt az értéket tekinti az SNA rendszer a 

gazdaság bruttó hazai termékének, azaz a GDP-nek. A GDP tehát értelmezhető úgy is, mint a 

végső fogyasztásra kerülő javak összértéke, és úgy is, mint a gazdasági szereplők által 

előállított új értékek (hozzáadott értékek) összessége. Azokat a kibocsátásokat, amelyek 

tovább-feldolgozásra kerülnek, folyó termelő felhasználásnak nevezzük.  (Fontos 

megjegyezni, hogy ha a hazai végtermékbe inputként külföldről beszerzett tényezők is 
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beépülnek, akkor a végtermékek értékében is szerepelni fognak, így a végtermékek esetében 

csak a hazai előállítási hányadot szabad figyelembe venni a bruttó hazai termék 

meghatározásánál.) 

Összefoglalásképpen definiáljuk az SNA rendszer hazai mutatóit, és egymáshoz való 

kapcsolatukat. 

Bruttó kibocsátás  (GO): Az országban létrehozott összes kibocsátás értékeinek 

összege. A folyó termelő felhasználás (termelőfogyasztás) a termelésben adott időszakban 

felhasznált  javak  értéke.  

Bruttó hazai termék (GDP): Az országban egy év alatt létrehozott és végső 

felhasználásra került javak és szolgáltatások értéke.  Másképpen fogalmazva, a GDP az 

országban egy év alatt keletkezett halmozódás mentes bruttó jövedelem, azaz a gazdasági 

szereplők által előállított hozzáadott értékek összege, ami a bruttó kibocsátásból a folyó 

termelő-felhasználás levonása után megmaradt értékkel egyezik meg. Megjegyezzük, hogy egy 

adott év GDP-jének számításakor a végső fogyasztásra került javak mellett be kell számítani az 

év végéig el nem fogyasztott output készleteket, és ugyanígy az adott évben megtermelt 

beruházási javakat és készletként megmaradt input tényezőket is, hiszen ezek olyan létrehozott 

értékek, amelyeket el nem fogyasztottunk, és a termelésben sem használtuk fel őket. A GDP 

termék oldalról a végső felhasználásra kerülő javak és szolgáltatások összessége,  azokat a 

végtermékeket összesíti, amelyek a nemzetgazdaság területén további feldolgozást nem 

igényelnek, tehát fogyasztásra, beruházásra, kormányzati felhasználásra illetve exportra 

kerülnek. Értéktermelési szempontból a termelés során előállított új értékek és az amortizáció, 

tehát a hozzáadott értékek összességeként értelmezendő, míg jövedelem oldalról a 

tényezőtulajdonosok elsődleges jövedelme, és az amortizáció összegével azonos. A nettó hazai 

termék (NDP): az országban egy év alatt keletkezett nettó jövedelmek összege, ami a GDP-ből 

az állóeszközök amortizációjának (azaz egy év alatti elhasználódásának) levonása után adódik. 

Ezzel meghatároztuk az SNA rendszer hazai oszlopának mutatóit. A táblázat „nemzeti” 

oszlopa ettől abban tér el, hogy míg a hazai mutatók az ország területén keletkezett 

jövedelmeket összesítik jelentik, a nemzeti mutatók az ország állampolgárai által létrehozott 

jövedelmeket veszik számba. Ennek megfelelően az adott „hazai” mutatóból le kell vonnunk 

az ország területén külföldi állampolgárok által előállított elsődleges jövedelmeket (azaz 

tőkejövedelmeket és munkajövedelmeket), és hozzá kell adnunk az ország állampolgárai által 

külföldön előállított munka- és tőkejövedelmeket.  

Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): Az ország állampolgárai által az adott évben 

realizált összes elsődleges jövedelem. A GDP-ből a hazai gazdasági szereplők külföldön 
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szerzett tőke- és munkajövedelmének hozzáadásával, és a hazánkban külföldi gazdasági 

szereplők hazánkban szerzett tőke- és munkajövedelmének levonásával kapunk.  Nettó nemzeti 

jövedelem (NNI): A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) amortizációval csökkentett része.  

A makrogazdaságban keletkezett jövedelmek azonban nem azonosak az ország 

állampolgárai által ténylegesen felhasználódó jövedelmekkel. A belföldi 

jövedelemtulajdonosok jövedelmük egy részét ellentételezés nélkül külföldre utalhatják – 

például egy természeti katasztrófa által sújtott ország megsegítésére, vagy valamilyen 

nemzetközi szervezet tagdíjának kiegyenlítésére -, és hasonlóképpen kaphatnak is a külföldtől 

jövedelmi transzfert – szintén segélyként, támogatásként, ajándékként.  A nemzeti jövedelem 

mutatókat a nemzetközi transzfermozgásokkal korrigálva kapjuk a " rendelkezésre álló”  

jövedelem-mutatókat (3.2. ábra).  

 

3.2 ábra: Az SNA rendszer mutatóinak kapcsolata  
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem (GNDI ) : Az ország állampolgárai 

által adott évben felhasználható bruttó jövedelem összege.  A GNI értékénél az országba 

beáramló nemzetközi transzferek értékével több, és az országból kiáramló nemzetközi 

transzferekkel kevesebb. Rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem (NNDI): A GNDI 

amortizációval csökkentett része.  

Az adott ország állampolgárai a rendelkezésre álló jövedelmet használhatják fel saját 

céljaikra, azaz elfogyasztják, vagy megtakarítják, felhalmozzák. A felhalmozás a bruttó 

mutatók esetében a bruttó (azaz pótló és bővítő) beruházást,  a nettó mutatók esetében csak a 

bővítő beruházásokat tartalmazza. A megtermelt és a felhasználható jövedelmek nagysága 

egyes országokban jelentős eltéréseket mutathat, amint azt a 2.3.2. ábra illusztrálja. Ha egy 

ország saját állampolgárai kevés erőforrással rendelkeznek, akkor a GDP-ben viszonylag kis 

részt tesz ki a hazai gazdasági szereplők teljesítménye. Ugyanakkor jelentős lehet a külföldön 

vendégmunkásként dolgozó hazai állampolgárok hazautalt jövedelme, és az ország esetleg 
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jelentős nemzetközi segélyekre is számíthat. Ezáltal a viszonylag szűkös GDP érték ellenére is 

elfogadható GNDI érték alakulhat ki.  

A megtermelt, a realizált és a rendelkezésre álló jövedelem mellett egy ország helyzetét 

jelentős mértékben befolyásolhatja, hogy a felhasznált jövedelem hogyan viszonyul ezekhez az 

értékekhez. Egy külföldi hitelfelvétel jelentősen növelheti egy adott időszakban az ország által 

felhasználható jövedelem nagyságát, később viszont a hitel visszafizetésének kötelezettsége 

csökkentheti a felhasználható jövedelmet.   

Az SNA rendszer valamennyi mutatóját számíthatjuk a számítás idejében érvényes folyó 

árakon, ekkor nominális mutatókat számítunk ki. A mutatók reál értékét úgy kapjuk, ha az adott 

mutató kiszámításakor nem az aktuális időszak áraival, hanem valamely korábbi év (bázis év)  

összehasonlítási alapnak vett áraival dolgozunk. A nominális mutatóból a megfelelő reál 

mutatót úgy számíthatjuk ki, hogy a nominális értéket elosztjuk az adott év és a bázis év közti 

árindex tört alakban kifejezett értékével. A reál mutatók használatának akkor van jelentősége, 

ha több év jövedelmi mutatóit szeretnénk egymással összehasonlítani, hiszen itt a nominális 

mutatók használata mellett nem tudhatjuk, hogy az egymást követő évek mutatóinak eltéréséért 

mennyiben felelős a gazdaság által előállított kibocsátás változása, és mennyiben az árváltozás. 

Több év jövedelmi mutatóit tehát csak reál mutatóként van értelme összehasonlítani. 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti mutatók a GDP számításán alapulnak, azaz az országban 

előállított javak értékének összesítéséből indulnak ki. A magas GPD azonban nem jelent 

feltétlenül magas életszínvonalat, jólétet.  

 

3.2  A makrogazdasági jövedelmek áramlása, egyensúlyi feltételek a négy szektoros 

modellben 

 

A négyszektoros – azaz a vállalatok, háztartások, állam és külföld kölcsönhatásait 

tartalmazó – modellben a gazdasági szférák jövedelemáramlásai egyrészt az árupiac illetve a 

tőkepiac közvetítésével, másrészt közvetlenül, szférától szféráig történő áramlások formájában 

történnek. Az árupiac a végső fogyasztásra kerülő javak – tehát termékek és szolgáltatások 

piaca. 

A makrogazdasági jövedelemáramlások (3.3. ábra) leírására a következő jelöléseket 

használjuk: 

Y: Makro- vagy összjövedelem,  Q: (össz)kibocsátás 

W: Munkabér (és valamennyi, a vállalattól a háztartásnak fizetett egyéb 

tényezőjövedelem) 



 
 

48 
 

C: Fogyasztás, I: Beruházás; G: Kormányzati kiadások;  X: Export;  IM: Import 

S: Megtakarítás;  SV: Vállalatok megtakarításai; SH: Háztartások megtakarításai; SK: 

Külföld megtakarításai; SA:  Az állam (kormányzat) megtakarításai 

T: Adók;  TV: Vállalatok által fizetett adó; TH: Háztartások által fizetett adó 

TR: Transzferek; TRV: Vállalatoknak adott transzfer; TRH: Háztartásoknak adott 

transzfer 

 

 
 

3.3 ábra: A makrogazdasági jövedelmek áramlása  
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A vállalati szféra állítja elő a makrogazdaság összkibocsátását, azaz a végső 

fogyasztásra kerülő javak teljes mennyiségét, amelyet az árupiacon értékesít. E javak összértéke 

adja a makrogazdaság jövedelmét (Y), amely tehát a vállalati szféra beáramló jövedelme.  Ebből 

a jövedelemből a vállalatnak ki kell fizetnie a más szektoroktól – a háztartási szektortól – 

vásárolt termelési tényezőket, így a munkaerőt, amelyért munkabért (W) fizet. (Valójában a 

vállalati szféra a háztartásoknak elsődleges jövedelmet fizet más, a vállalatoknak átadott 

termelési tényezőért, így  földért, természeti tényezőért (bérleti díj vagy járadék), a vállalatokba 

befektetett pénz-tőkéért (nyereség, osztalék), ezeket a jövedelmeket az egyszerűség kedvéért a 

jelen ábrán W munkabér értékébe beleértjük.) A más vállalatoktól vásárolt termelési tényezők 

folyó termelő felhasználásnak minősülnek, ezek tehát már beépültek az Y értékébe – amely csak 

a végső felhasználásra kerülő javakat és beruházási javakat tartalmazza, és ezek értéke a 

vállalati szférán belül áramlik az egyes vállalatok közt, így nem  járnak a szférát elhagyó 
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jövedelemáramlással. A vállalati szféra ugyanakkor adót kell, hogy fizessen az állam felé (Tv), 

és az államtól támogatást kaphat (TRV) – például környezetkímélő beruházások létesítésére. 

Amennyiben a beáramló jövedelmekből a fenti kiáramlások után marad valami, azt a vállalat 

megtakarításának tekintjük (SV), amelyet a vállalati szféra a tőkepiacon – például a 

bankrendszerben – helyez el.  

A háztartási szféra fő jövedelmi forrása a vállalatoktól kapott munkabér, és egyéb 

tényezőjövedelmek (W). E jövedelem egy részét adó formájában kifizetik az államnak (TH), 

akitől transzfereket (TRH) is kaphatnak – gyermeknevelési támogatást, munkanélküli segélyt. 

Az így fennmaradó jövedelem egy részét az árupiacon fogyasztási javak vásárlására költik (C), 

más részét megtakarítják (SH),  a bankrendszerben helyezik el. 

Az állami szféra jövedelmi forrása a vállalatok és a háztartások befizetett adója (TV és 

TH), azonban e beáramló jövedelmek egy részét a két szféra számára transzferként visszautalja. 

A fennmaradó jövedelem a kormányzati kiadásokra – az intézményrendszer működtetésére - 

fordítódik (G), amelyet az állam is az árupiacon költ el. Ha az állam a transzferek és a 

kormányzati kiadások után még rendelkezne megmaradt jövedelemmel, akkor ez a kormányzat 

megtakarítása (SA), amelyet szintén a bankrendszerben helyez el. A valóságban a világon alig 

van olyan ország, amely esetében a kormányzat ténylegesen megtakarítással rendelkezne. A 

kormányzatok általában többet költenek a beáramló adóbevételeknél, ezért az SA értéke 

rendszerint negatív, a kormányzat a bankrendszeren keresztül a magánszféra megtakarításainak 

egy részét saját hiányának finanszírozására hitelbe felveszi.  

A negyedik szféra a külföld, amely egyrészt termékeket ad el a hazai gazdaság számára 

– ez a mi importunk (IM), másrészt tőlünk vásárol termékeket és szolgáltatásokat, ez a mi 

exportunk (X). Amennyiben az export és az import értéke megegyezik, ez azt jelenti, hogy a mi 

árupiacunkon továbbra is pontosan annyi értékű áru van jelen, amennyit a vállalatok 

megtermeltek (Y). Ha viszont az import nagyobb, mint az export, akkor a mi árupiacunkon a 

saját termelésünknél több áru van jelen, ugyanakkor a gazdaságunkban az Y-nál kevesebb 

jövedelem marad a belföldi jövedelemtulajdonosoknál (hiszen többet fizettünk ki az importért, 

mint amennyit kaptunk az exportunkért). Ez tehát azt jelenti, hogy mi többet fogyasztunk, mint 

amennyi jövedelmünk van, a külföld pedig több jövedelemhez jut, mint amennyi áruja marad. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a külföld a jövedelem-feleslegét megtakarítja (SK), és a mi számunkra 

hitelezi, mi pedig ezt a többletjövedelmet hitelként felvéve tudjuk a jövedelmünknél magasabb 

jövedelem felhasználást megvalósítani. Azaz a külföld megtakarítása megegyezik az import 

mínusz export különbséggel. Természetesen, ha az import kisebb, mint az export, akkor mi 

költünk kevesebbet, mint a jövedelmünk, és mi tudunk hitelezni a külföld számára, vagyis a 
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külföld megtakarítása negatív. Az X-IM különbséget szokás nettó exportnak (NX) is nevezni. 

Amennyiben példánkban csak három szereplővel kell számolni – azaz külkapcsolatokról nem 

beszélünk – akkor a külföldhöz kapcsolódó tételek nem szerepelnek (azaz az export, import és 

külföld megtakarítása nullának veendő). 

Végezetül gondoljuk át, mi történik a tőkepiacon felhalmozódó megtakarításokkal. E 

megtakarítások összege – azaz a pozitív és negatív tételek egyenlege – azt fejezi ki, hogy 

mekkora az a jövedelemhányad, amelyet a makrogazdasági szférák nem költöttek el az 

árupiacokon az eddig felsorolt tételekre, azaz Y-ból mekkora jövedelemrész maradt a C, a G és 

az X-IM tételek megvásárlása után. Ha a megtakarítások egyenlege pozitív (SV+SH+SA+SK > 

0), akkor Y értéke nagyobb, mint C, G és  X-IM összege,  azaz van még olyan árutömeg az 

árupiacon, amelyet a fenti három tételen belül nem vásároltak meg. Ez az árutömeg pedig a 

megtakarított jövedelmekből megvásárolható beruházási javakat (I) jelenti, amelyeket a 

megtakarított jövedelmekből vásárolhatnak meg a beruházni kívánó gazdasági szereplők.  

Ezzel összefoglaltuk a makrogazdasági jövedelemáramlásokat (3.2. táblázat). Minden 

egyes gazdasági szférára felírhatjuk a beáramló és kiáramló jövedelmek egyensúlyi feltételeit 

mérleg-formában, így kapjuk az ún. folyó tétel számlákat, és hasonló mérlegeket írhatunk fel 

az árupiac és a tőkepiac vonatkozásában is.  

 

3.2 táblázat: A jövedelemtulajdonosokra értelmezhető egyenlőségek 
 

Vállalat Háztartás Állam Külföld Tőkeszámla Hazai össztermék 
(Makrojövedelem) 

Ki Be Ki Be Ki Be Ki Be Ki Be Ki Be 
W 
TV 

SV 

Y 
TRV 

C 
TH 

SH 

W 
TRH 

G 
TRV 
TRH 

SA 

TV 

TH 

X 
SK 

IM I SH 

SV 

SA 

SK 

Y 
IM 

C 
G 
I 
X 

Tőkeszámla:  I = SV + SH + SA + SK 

Makrojövedelem (Hazai össztermék) számla:  Y + IM = C + G + I + X 
A makroökonómia alapegyenlete:  Y  =  C + G + I + X - IM 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

  Külön érdemes kiemelni a tőkepiaci egyensúlyi egyenletet, amely kimondja, hogy egy 

makrogazdaság összes beruházásainak értéke meg kell, hogy egyezzen a hazai és külföldi 

gazdasági szereplők megtakarításainak összegével. Ez azt is jelenti, hogy ha például az 

államháztartás magas deficitje miatt sokat kénytelen felhasználni a magánszféra 
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megtakarításaiból, akkor viszonylag kevés forrás marad beruházásokra, azaz a gazdaság 

jövőbeli termelési kapacitásainak növelésére. 

Az árupiaci egyensúly feltételét fogalmazza meg a makro jövedelem (hazai össztermék) 

számla, amelynek kissé átrendezett alakját szokták a makro ökonómia alapegyenletének 

hívni: 

Y  = C + G + I + X-IM 

 

Ez az egyenlet értelmezhető úgy is, mint a hazai gazdaság által előállított makro kínálat, 

és a gazdasági szférák makrokeresletének egyenlősége, illetve jövedelmi egyenlőségként is, 

ahol a bal oldalon az Y a jövedelmek forrása, a jobb oldalon a háztartások fogyasztása, a 

kormányzati kiadások, a beruházások és a nettó export pedig a jövedelem felhasználási céljait 

fejezik ki. 

 

3.3 A definíciók alapján a feladathoz kapcsolódó számítások ismertetése 

 
Az egyes ágazatok árbevételei a kiinduló adatokból meghatározhatók 3.3 és a 3.4 táblázatok ). 

A téglagyár árbevételéből a megadott input tényezők %-os aránya segítségével meghatározható 

az anyagköltség, ez lesz a bánya árbevétele. A gyümölcsfeldolgozás árbevételéből ismét a 

megadott inputtényezők %-os aránya segítségével meghatározható az anyagköltség, ez lesz a 

déligyümölcs termesztés árbevétele. A bánya, a téglagyár, a gyümöcs feldolgozó és a 

déligyümölcs-termesztés költségelemei a %-os megoszlások arányában kiszámíthatók, majd a 

szállítási költségek összege adja a szállítási szektor árbevételét, amelyből ennek költségei is 

kiszámíthatók. A GDP értéke a hat szektor hozzáadott értékeinek az összege. A GO a 6 ágazat 

árbevételeinek összege, a folyó termelő felhasználás (FTF) pedig egyenlő a GO-GDP 

különbséggel.  

Az 1. és 2. feladat egyaránt a fenti számításmenet alapján határozható meg. A GDP változására 

vonatkozó kérdés megválaszolása a pedig a két GDP érték összehasonlítása alapján történik. 

 

A KÉRDÉSEKRE ADANDÓ SZÖVEGES VÁLASZOK:  
 

1) Mekkora lett a GDP?  
 

A GDP növekedésének mértéke: 6,7%  (ui:  16000/15000 =106,7%) 
 

2) Mennyit változott az előző időszakhoz képest?  
3) Értékelje a kapott eredményeket.  
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4) Jól sejtette a miniszter, hogy az eredmények meggyőzik a külföldi partnereket? 
 

3.3. táblázat. Az 1. feladat megoldásának táblázata 

Költségek és bevételek aránya 

Ágazat Árbevétel 
Hozzáadott 

érték Anyag Energia Szállítás 

Bánya 100% 50% 0% 50% 0% 

Téglagyár 100% 20% 30% 30% 20% 

Déligyümölcs termesztés 100% 100% 0% 0% 0% 

Gyümölcsfeldolgozás 100% 30% 50% 10% 10% 

Szállítás 100% 40% 0% 60% 0% 

Energiatermelés 100% 100% 0% 0% 0% 

      
Téglagyár árbevétele 10 000,00       
Gyümölcsfeldolgozás árbevétele 5 000,00       

Költségek és bevételek /aranybatka/ 

Ágazat Árbevétel 
Hozzáadott 

érték Anyag Energia Szállítás 

Bánya (1; 2) 3 000,0   1 500,0   0,0   1 500,0   0,0   

Téglagyár (1) 10 000,0   2 000,0   3 000,0   3 000,0   2 000,0   

Déligyümölcs termesztés (3)  2 500,0   2 500,0   0,0   0,0   0,0   

Gyümölcsfeldolgozás  (4) 5 000,0   1 500,0   2 500,0   500,0   500,0   

Szállítás (5)  2 500,0   1 000,0   0,0   1 500,0   0,0   

Energiatermelés (6)  6 500,0   6 500,0   0,0 0,0 0,0 

Összesen: 29 5000,0   15 000,0   5 500,0   6 500,0   2 500,0   

  

 

   
GO 29 500,0       
FTF 14 500,0       
GDP 15 000,0       

 
 
A téglagyártás kibocsátása 11000 aranybatkára emelkedik, és az energia ára felmegy, ezáltal 
részesedése 10%-kal megnő a költségekben!  
  

   3.4. táblázat: A 2. feladat megoldásának táblázata 
 

    Költségek és bevételek aránya 

Ágazat Árbevétel 
Hozzáadott 
érték Anyag Energia Szállítás 

bánya 100% 45% 0% 55% 0% 

téglagyár 100% 17% 30% 33% 20% 

déligyümölcs termesztés 100% 100% 0% 0% 0% 

gyümölcsfeldolgozás 100% 29% 50% 11% 10% 

Szállítás 100% 34% 0% 66% 0% 

Energiatermelés 100% 100% 0% 0% 0% 
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Téglagyár árbevétel 11 000,0       
Gyümölcsfeldolgozás árbevétel 5 000,0       

Költségek és bevételek (aranybatka) 

Ágazat Árbevétel 
Hozzáadott 

érték 
Anyag Energia Szállítás 

Bánya 3 300,0   1 485,0   0,0   1 815,0   0,0   

Téglagyár 11 000,0   1 870,0   3 300,0   3 630,0   2 200,0   

Déligyümölcs termesztés 2 500,0   2 500,0   0,0   0,0   0,0   

Gyümölcsfeldolgozás 5 000,0   1 450,0   2 500,0   550,0   500,0   

Szállítás 2 700,0   918,0   0,0   1 782,0   0,0   

Energiatermelés 7 777,0   7777,0 0,0 0,0 0,0 

Összesen: 32 277,0   16 000,0   5 800,0   7 777,0   2 700,0   

      
GO 32 277,0       

GDP 16 000,0       
FTF 16 277,0       

 
 
Az önálló (3. feladat) megoldása (3.5. és 3.6. táblázatok) 
Kiindulva az egyes ágazatok összesítésére kapott hozzáadott-érték (HÉ) nagyságából, a 
megfelelő %-os arányokkal meghatározhatók a vállalati beruházások, a vállalati adók, és a 
lakosság jövedelme, ebből pedig a lakossági adók, a fogyasztás, és a lakossági beruházások 
(megtakarítások). A kormányzati kiadások a vállalati és háztartási adók összegével egyeznek 
meg a példában. A rendelkezésre álló jövedelem a  GDP-nettó adók összefüggéssel számítandó, 
figyelembe véve, hogy a nettó adók az adók összegével egyeznek meg. 
A hazai felhasználás a C+G+I értéke, a gazdaság végtermékeinek értéke = a téglagyár és a 
gyümölcsfeldolgozás árbevétele (ami =GDP), a beruházások értéke 0, mert a megtakarításokat 
a magánszektor az államnak adja hitelbe, az állam és a háztartások pedig a hazai termelést teljes 
egészében elfogyasztják.  
 

3.5. táblázat: Az 1. feladatot alapul véve a megoldás 
 

             me.: aranybatka 
   GO 29 500,0   

 GDP 15 000,0   

 FTF 14 500,0   

 IM 0,0    
Sv Vállalati  megtakarítások: a váll. HÉ-nek  10%-a 1500,0   

 Vállalati adók: HÉ 10%-a 1500,0   

 Lakosság jövedelme: vállalatok HÉ-ének  80%-a 12 000,0   

 bánya 1 200,0   

 téglagyár 1 600,0   

 gyümölcstermelők 2 000,0   

 gyümölcsfeldolgozók 1 200,0   

 Szállítás+Energia 6000,0   

 A végtermékek értéke: GDP 15 000,0   
C Fogyasztás: Lakosság jövedelmének 70%-a 8 400,0   



 
 

54 
 

Sh Lakossági megtakarítások: jöv.10%-a 1 200,0   

 Lakossági adók:  Lakossági jöv.20%-a 2 400,0   
YDI Rendelkezésre álló jöv =GDP-adók 11 100,0 

Tv+Th Kormányzati bevételek =adók összege 3 900,0   

 Hazai felhasználás 15 000,0   
G Kormányzati kiadások:  6 600,0   

 Kormányzati deficit: -2 700,0   
 
 

3.6. táblázat: A 2. feladatot alapul véve a megoldás 
 
              me.: aranybatka 

 GO 32 277,0   

 GDP 16 000,0   

 FTF 16 277,0   

 IM 0,0   

   
Sv Vállalati  megtakarítások: a váll. HÉ-nek  10%-a 1 600,0   

 Vállalati adók: HÉ 10%-a 1 600,0   

 Lakosság jövedelme: vállalatok HÉ-ének  80%-a 12 800,0   

 Bánya 1 188,0   

 Téglagyár 1 496,0   

 Gyümölcstermelők 2 000,0   

 Gyümölcsfeldolgozók 1 160,0   

 Szállítás+Energia 6 956,0   

 A végtermékek értéke: GDP 16 000,0   
C Fogyasztás: Lakosság jövedelmének 70%-a 8 960,0   
Sh Lakossági megtakarítások: jöv.10%-a 1 280,0   

 Lakossági adók:  Lakossági jöv.20%-a 2 560,0   
YDI Rendelkezésre álló jöv = GDP-adók 11 840,0   

Tv+Th Kormányzati bevételek = adók összege 4 160,0   

 Hazai felhasználás 16 000,0   
G Kormányzati kiadások:  7 040,0   

 Kormányzati deficit: -2 880,0   
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V.  Az agrárgazdaság, mint nemzetgazdasági ág teljesítménye 

 

„Seholnincsországban” alapvető változásokra került sor legutóbbi beszámolónk óta. 

Megváltozott az államforma és I. Tasziló király immár 5 éve viseli a koronát. A trónralépés 

örömében, és mert a projekt hadsereg sikeresen meghódított egy szomszédos gazdag területet, 

ahonnan az első évben mérhetetlen hadizsákmányt cipeltek haza, Tasziló király (I.) eltörölt 

mindenfajta adót, megígérte az ingyen kenyeret és a havi egyszeri ingyencirkuszt az összes 

projekt állampolgár részére. A koronázási ünnepséget egy évig tartó örömünnep követte, de 

lassan a király kezdte belátni, hogy az ingyen juttatásoknak elég magas költségei lehetnek, amik 

sajnos mind az államkincstárat terhelik. A király úgy érezte, hogy sürgősen fel kell mérnie az 

ország gazdaságának állapotát, hogy megtalálhassa a kincstári bevételek növelésének legjobb 

módját. 

Mivel I. Tasziló eldöntötte magában, hogy igazságos és bölcs uralkodóként kíván majd a 

történelemkönyvek lapjain felbukkanni a távoli jövőben (a biztonság kedvéért az udvari 

krónikások kaptak egy kedves figyelmeztetést tartalmazó értesítést a királyi tervekről), ezért 

nekilátott rendbetenni az ország ügyeit. Szerencséjére éppen az országban tartózkodott egy 

Vándor L.Ó. (röviden: Vándor) nevet viselő külhoni, aki egy felettébb híres felsőoktatási 

intézményben szerezte néhány éve a mérnöki diplomáját és azt rebesgették róla nagyon is ért 

olyan kérdésekhez, mint a nemzetgazdaság állapotának a feltérképezése, vagy annak egyes 

részei jelentőségének bemutatására, különös tekintettel az agráriumra. Taszilónak nagyon 

vonzónak tűnt az agrárvonal, mivel országa számos területet minősített át királyi birtoktestnek 

(volt abban gyep szántóföld, gyümölcsös, sőt szőlő is) és egyébként is nagyon kedvelte pl. a 

lovakat.  

Vándor, aki éppen kalandos kedvében volt, érdekesnek találta a kihívást, hogy egy királyi fő 

ismereteit bővítheti és persze az ígért fizetség is nagyon vonzónak bizonyult (fél királyság 

sikerdíjként, illetve fővesztés, ha nem lenne sikeres a küldetés).  Egy felhős szerdai napon 

(napos napokon a király jobban szeretett vadászni és hasonló szórakozásokat űzni) a felkent 

uralkodó és a diplomás migráns leültek a tanulószobába, ahol a Vándor megtartotta rövid 

bevezetőjét: 

-  Te, ó, király azt kérted tőlem, hogy röviden és egyszerűen vázoljam fel Neked azt, hogy 

milyen szerepe van és lehet az agrárszektornak a nemzetgazdaságon belül! Könyvtáradban 
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bolyongva rábukkantam egy még a királyság előtti időből származó dokumentumra, mely ad 

egy általános áttekintést a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségéről. Ezt kérlek olvasd át 

alaposan, mielőtt tovább lépnénk!  I. Tasziló kicsit morgott, mert nem szerette a rendszerváltás 

előtti időkre való utalásokat, de végül belátta, hogy a tudomány lehet rendszersemleges és 

belemélyedt az anyagba.  

1. feladat:  

Kérjük a kedves olvasót, ő is tegyen hasonlóképpen!  Olvassuk el a már megismert 

Seholnincsország nemzetgazdasága és benne az élelmiszergazdaság c. fejezet 1-2 oldalát és 

figyelmesen vizsgáljuk meg a táblázat tartalmát!- 

 

 

 

 

Év 

A mezőgazdaság részaránya Az élelmiszeripar részaránya Élelmiszer-ipari termékek, ital 
dohányáru 
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a 
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tásban 

 

az 
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külkeres-
kedelmi 

forgalmá-
nak 

egyenlege, 
milliárd Ft 

folyó áron, % folyó áron, % élel-
mi-szer 

össze-
sen 

2007 4,7 3,6 3,7 3,4 1,9 3,2 24,2 6,3 360,5 111,5 108,0 

2008 4,4 3,4 4,7 3,3 2,0 2,5 24,8 6,7 373,4 110,2 106,1 

2009 4,6 2,9 5,6 3,5 2,1 2,5 24,6 7,2 348,4 104,4 104,2 

2010 4,5 3,2 4,8 3,3 1,9 2,7 27,5 6,9 464,2 103,2 104,9 

2011* 4,9 4,6 5,6 3,3  3,3  7,2 585,7 106,6 103,9 

 

Megvagyok. - jelentette be a király néhány perc után. - Ahogy látom, agrárgazdaságunk 

jelentőségét több szempontból is vizsgálhatom a nemzetgazdaságon belül: milyen arányban 

járul hozzá a gazdaság teljesítményéhez, mint pl. a GDP-hez, milyen szerepet tölt be a 

foglalkoztatásban, a fogyasztásban, esetleg a külkereskedelemben és szerintem vannak más 

szempontok is, pl. az, hogy mi lesz az őzeimmel, meg a farkasaimmal, ha mindenhol kukoricát 

termelünk…  – Akkor máris tovább léphetünk, de terjedelmi okokból maradjunk csak a 

mezőgazdaság, élelmiszergazdaság nemzetgazdasági teljesítményének a kibocsátásban, illetve 

GDP-ben játszott fontosságára. - mondta Vándor és ezt az ábrát tette a király elé:   
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 -Hm..- mondta a király – nem valami jó ábra, a címen kívül nincs rajta semmilyen magyarázat! 

– Ebben tökéletesen igazad van kedves Tasziló (közben pertut is ittak), de most csak azt 

szeretném kérni Tőled, hogy ha felsorolom neked azokat a szektorokat, melyek országodat 

jellemzik, próbáld meg kitalálni, hogy melyik értékkel párosítanád azokat! Tehát: 

mezőgazdaság, ipar, építőipar (a statisztika külön szerepelteti) és szolgáltatások – az ábrán 

szereplő négy ágazat. (megjegyzés az ipar magában foglalja a klasszikusan primer szektornak 

tekinthető bányászatot is, nem véletlenül, hogy a statisztika általában külön feltünteti az iparon belül a 

feldolgozóipar teljesítményét). 

2. feladat 

Mi is oldjuk meg a rejtvényt! Ennek során gondoljuk át: Hogyan változik a GDP összetétele a 
nemzetgazdaság fejlődése során, azaz hogyan alakul a primer, szekunder és tercier szektorok aránya!  

Amit Tasziló közölt tanítójával: - Azt hiszem nem nagyon számíthatok arra, hogy amúgy erős 

mezőgazdaságunk aránya a GDP-n belül hosszú távon jelentősen növekedhetne a csoda esetét, 

valamint azt leszámítva, ha esetleg más ágazataink teljesítménye jelentősebben visszaesne. 

Annak ellenére mondom ezt, hogy tanácsadóim között vannak olyanok, akik arra buzdítanak, 

hogy jelentsem be: mezőgazdaságunk fejlesztése elvezet majd oda, hogy a GDP akár 10%-át 

fogja előállítani, miközben sok-sok embernek ad munkát a jövőben. 

Egyetértünk Tasziló megállapításával? Ha igen miért, ha nem miért nem? 

A király és a tanító még jó darabig beszélgettek arról, hogy mi a GDP, hogy a mezőgazdaság 

hozzájárulási aránya alacsony-e vagy magas, majd arra jutottak, hogy a mezőgazdaság 

termékeinek jelentős része közvetlenül nem alkalmas végső fogyasztásra (- Elvégre, - jegyezte 

meg Vándor -, Te sem cukorrépát rágcsálsz a teádhoz), hanem valamilyen feldolgozást igényel; 

azaz érdemes lenne az élelmiszerfeldolgozási tevékenységet leválasztani az iparról és megnézni 

annak is a szerepét a nemzetgazdaságban.. Nosza, neki is láttak…. 

4%
27%

4%65%

A GDP termelése
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3. feladat: 

Először mi is vizsgáljuk meg az ipar szerkezetét! Milyen megállapítás tehető az élelmiszeriparral 
kapcsolatosan az ipari termelés értéke alapján? 

 

2. ábra Az ipari termelés értékének megoszlása az egyes ágazatok között….. Forrás: KSH, 

2016 -saját szerkesztés 

- Az már biztos, közölte az egyre lelkesebb Tasziló-, hogy nyugodtan kijelenthetem: 

legalábbis a vizsgált évben az élelmiszeripar a harmadik helyet foglalta el a rangsorban. 

Látom, hogy itt nem a GDP hozzájárulásról, hanem a bruttó kibocsátásról lehet szó. Azt 

már tudom, hogy a GDP termelésében mekkora arányban vesz részt (ha mi elfelejtettük 

volna, nézzük csak meg újra a táblázatot!), és őszintén szólva kissé csalódott vagyok. Miért 

magasabb a mezőgazdaság aránya? Jobban mondva, miért alacsonyabb az élelmiszeripar 

aránya? 

 

4. feladat 

Tudnánk segíteni a királynak? A kérdés jogos: mi lehet az oka annak, hogy az elsősorban 

tovább felhasználásra szánt termékeket előállító mezőgazdaság GDP részesedése magasabb, 

mint a túlnyomórészt végső felhasználásra kerülő termékeket előállító élelmiszeriparnak? 

Hogyan is számolhatjuk ki a bruttó hozzáadott értékhez és a GDP-hez való hozzájárulást?  
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- Van itt még valami, ami kapcsolódik az előző kérdéshez -, mondta Vándor és elővette az 

élelemiszeripar közép- és hosszútávú stratégiáját tartalmazó még otthonról hozott kiadványt, 

majd rámutatott az alábbi részekre: 

„Az élelmiszeripar termelési értéke 2004 és 2013 között 

folyó áron csaknem 35 százalékkal növekedett, ugyanakkor 

volumenváltozásban kifejezve ez 11 százalékos 

visszaesést jelentett. A belföldi értékesítés 

volumenváltozása ennél is lényegesen nagyobb mértékben, 

26 százalékkal csökkent.  

….az élelmiszeripar részesedése mind a GDP termelésből, 

mind a beruházásokból, mind a foglalkoztatottságból 

jelentősen csökkent 2000 -től kezdődően. Ugyanakkor 

változatlanul magas az élelmiszerek részaránya a 

háztartások kiadási szerkezetén belül is (24%, miközben 

az EU átlag 13%). Mindemellett az élelmiszer jellegű 

termékek export részesedése –a mezőgazdasági 

alaptermékekkel együttvéve –megőrizte jelentős 

szerepét.” (FM, 2015) 

 

- Hát ezt most nem értem. - mondta csüggedten a király. - Mi nőtt és mi csökkent és ez most jó, 

vagy rossz? Vándor, aki kicsit elfáradt (végül is már vagy két órája pallérozta a király elméjét) 

egy videókonferencia megtartását kezdeményezte régi alma matere és a király között, mondván, 

hogy ebben az oktatási intézményben csupa kiváló jövendő szakember gondolkodik nap-mint-

nap hasonló kérdéseken. Indulhat a segítségadás! 

5. feladat: 

Magyarázzuk el a királynak, hogy mit jelent a közleményben a termelési érték növekedése, a 

volumen csökkenése, a GDP-termelésből való részesedés változása, és ha már belejöttünk, 

akkor arra is adjunk útmutatót, hogy milyennek értékeljük az élelmiszer célú háztartási 

kiadásokat! 

Mind a ketten megállapodtak abban, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszergyártást továbbra 

is célszerű összekapcsolva vizsgálni, és hogy egyértelművé tegyék mikor miről fognak 

beszélni, az alábbi fogalmakat és tartalmakat rendelték egymáshoz: 

5. feladat: 

Töltsük fel tartalommal a fogalmakat! 
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Mezőgazdaság: 

Élelmiszergazdaság: 

Agrobusiness:  

Agrárkülkereskedelem:  

Vándor – elégedetten a fejedelmi tanítvány teljesítményével – megint elővett valamit, ezúttal 

egy rövid kis hírt. -Tasziló, légyszíves olvasd el és utána magyarázd el nekem, hogy mit 

tudhatunk meg ebből a néhány mondatból! A közlemény így szólt: 

„2017-ben a mezőgazdaság kivételével minden ágazat GDP -termelése bővül, s a 

kereskedelem kivételével lassulás sem várható…, a mezőgazdaság 2017. évi teljesítménye 

mintegy 10%-kal alacsonyabb lesz a 2016. évinél.” (GKI, 2017) 

5. feladat 

Mi is olvassuk el a fenti közleményt, és próbáljuk meg kitalálni, hogy a) mit jelent a GDP 

termelés bővülése, és a lassulás kifejezés a fenti szövegben, illetve, b) hogy a 10%-os mg-i 

teljesítménycsökkenésnek milyen okai lehetnek! 

Rögzítsük, hogy a mezőgazdaság nemzetgazdasági teljesítményének milyen befolyásoló 

tényezői vannak!  
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VI. Jól választottunk-e telephelyet? 

 

A levélszekrényben egy méretes barna boríték várakozott. Minor Magor kíváncsian nézegette 

a feladót: FOX Brothers Solicitors, Sacramento, California, USA. Türelmetlenül felbontotta. A 

levél az FOX ügyvédi irodától jött, akik részvétüket nyilvánítják Minor Magor Kaliforniában 

élő távoli rokonának, Tipsy néninek az elhalálozásáról. Tipsy néni Kaliforniában korábban egy 

közepes méretű, de nagyon sikeres borászatot vezetett, amelyet 65 éves korában eladott, és a 

pénzt értékpapírokba fektette. Ennek a vagyonnak egy része a jelen levélben említett örökség.  

A levélben az ügyvédek egyúttal közlik, hogy Tipsy néni az ügyvédi irodát jelölte meg 

végrendeletének végrehajtójaként. E minőségükben keresik meg Minor Magort levélben, mivel 

a végrendelet szerint Tipsy néni 400 ezer dollárt hagyott Minor Magorra (ami mai árfolyamon, 

270 Ft/USD, 108 millió Ft). Az örökség átvételének feltételt is szabott, nevezetesen :  az 

örökséget valamilyen borászattal kapcsolatos vállalkozásba kell fektetni, és 10 évig 

működtetni kell ezt a vállalkozást. Amennyiben az örökös ezt a feltételt megszegi, akkor a 

teljes örökölt összeg visszafizetendő, és egy megadott kaliforniai alapítványra száll. 

Az ügyvédek kérik Minor Magort, hogy szíveskedjen nyilatkozni, hogy a megadott 

feltételekkel át kívánja-e venni az örökségét, valamint informálják, hogy igenlő válasz esetén 

milyen további teendői vannak. 

 

Minor Magort nagyon elgondolkoztatja az ajánlat. A 400 ezer dollár –  108 millió Ft – nagyon 

csábítóan hangzik, azonban a feltétel, hogy vállalkozásba kell fektetnie, ráadásul valami 

olyasmibe, aminek a szőlészethez-borászathoz is köze van, eléggé komoly feladat. Nyilván csak 

úgy van értelme elfogadni az örökséget, ha a létrehozandó vállalkozás nyereséget képes 

termelni. . 

Minor Magor izgalmas kihívásnak véli a dolgot. Amúgy is szívesen képzelné el magát sikeres 

vállalkozóként, aki a maga ura, és a saját vagyonából alapozza meg megélhetését. Persze, 

nehezíti a kérdést, hogy Minor Magor nem ért a borászathoz, és jó lenne, ha valami olyasmit 

csinálhatna, amiben nemcsak fizetett alkalmazottak szaktudására támaszkodhat, hanem a saját 

képességeire is. Ő végzettsége szerint vendéglátást tanult, de a mezőgazdasághoz nem ért. 

Nagynénje borászata után keresgélve a kaliforniai borvidék weboldalain, a híres Napa-völgy 

borászati vállalkozásait nézegette, amikor hirtelen világosság gyúlt a fejében. Ezeknek a 

vállalkozásoknak nem a borászat, bortermelés az egyetlen bevételi forrásuk, hanem legalább 

ekkora jelentőségű a borturizmus is. Szebbnél szebb szálláshelyek, vendégcsalogató pincék, és 
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kitűnő helyi borok a turisták tömegeit csalogatják a térségbe, amely mára a világ egyik 

legsikeresebb borturisztikai régiója. Minor Magor úgy érzi, ez lehet az ő számára is a megoldás. 

Mivel a vendéglátáshoz ért, egy jó borászt alkalmazhatna a szőlő és borágazat vezetésére. Ez a 

nagynénjének is megfelelne, és Minor Magor a maga ura lehetne, egy sikeres vállalkozás 

tulajdonosaként. 

 

Mielőtt megírja a választ az FOX Brothers ügyvédi irodának, azért szeretné pontosabban is 

meghatározni az indítandó vállalkozás paramétereit. Az örökség nagyságának ismeretében el 

kellene döntenie, hogy hol tudna megfelelő méretű szőlőt és pincét vásárolni, amely mellé 

panziót is ki tud alakítani. Eladó szőlőterületeket kezdett keresni, hirdetéseket tanulmányozott. 

Alapvetően a Balaton közelében szeretett volna maradni, mert ebben a térségben rendelkezett 

ismeretséggel, és turisztikai szempontból kiemelt térségként itt esélyt látott egy sikeres 

vállalkozás létesítésére, de azért más térségekben is tájékozódott. A következő lehetőségek 

tűntek számára a legígéretesebbnek, figyelembe véve a rendelkezésre álló tőkéjét: 

 

1. Bruinen falu – Rivendell nagyváros közelében 

Az 1. telephely 13000 m2 szőlőterület, egy öreg pincével, eladási ára 20 millió Ft.  A telephely 

Bruinen faluban, déli fekvésű domboldalon fekvő  közművesített telek (víz, villany), a tájat 

napos, mediterrán jellegű éghajlat jellemzi, szelíd dombokkal, jó talajadottságokkal. 

Rivendell nagyváros a falutól 10 km-re fekszik, a Bruinen falutól a nagyvárosba műút, a faluban 

a telephelytől a műútig 2 km makadámút vezet; közúti szállítás a nagyvárosig 10 km, a 

nagyváros autópályán, vasúton is elérhető. Bruinen falu Rivendell-ből naponta 3 pár 

autóbuszjárattal elérhető, illetve buszbérlési lehetőség is rendelkezésre áll Rivendellben. 

Rivendell város a térség üzleti központja, itt minden ipari és mezőgazdasági tevékenységhez 

beszerezhetők gépek, berendezések, számos szolgáltató működik a városban. A város lakossága 

200 ezer fő, munkanélküliségi rátája alacsony, 4 %, számos közép- és felsőfokú oktatási 

intézmény működik, köztük mezőgazdasági és vendéglátó ipari képzések, és általános 

gazdaságtudományi képzések. Az iskolák a város 100 km-es körzetéből fogadnak tanulókat, 

ezek egy része a végzés után a városban, vagy közvetlen környékén próbál elhelyezkedni. A 

városban 18 étterem és 5 szálloda, valamint számos kisebb panzió működik. A 

vendéglátóhelyek és szállodák szívesen vásárolják fel a környékbeli falvak mezőgazdasági 

terményeit, akárcsak a városban működő áruházláncok. A város főleg a szolgáltató szektorból 

szerzi jövedelmét, az oktatás, a kereskedelem, szállítás és fuvarozás, és az üzleti szolgáltatások 

mellett a belföldi és a beutazó turizmusnak is célterülete, elsősorban a műemlék templomok, 
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múzeumok és kulturális események , így az egész év során számtalan fesztivál vonzza a 

látogatókat. Rivendell városában 3 turisztikai iroda működik. A városban kiváló az internet 

szolgáltatás, amely a város 25 km-es körzetére is kiterjed.  A város környéki falvak lakói a 

városba járnak dolgozni, a helyi tevékenységek főleg a kertészeti termelés, a virágkertészet, és 

a méztermelés. A környezet állapotára vonatkozó szigorú szabályok miatt sem a városban, sem 

a környező településeken nem tapasztalható környezetszennyezés.  

 

2. Chetwood falu - Bree kisváros közelében 

A 2. telephely (1. ábra)  15000 m2 szőlőterület, egy öreg pincével, eladási ára  17 millió Ft.  A 

telephely Chetwood falu határában, szintén déli kitettségű domboldalon található, a telek 

közművesített, az éghajlat napos, mediterrán jellegű településtől északra, 15 km távolságban 

fekszik Bree kisváros egy 500 m2 méretű sekély vizű fürdőzésre alkalmas tó partján.  

 

1. ábra: A 2. telephely elhelyezkedése 

 

 

 

A tó – és a kisváros – nyáron fürdőturisztikai célpont, belföldi és külföldi turisták is látogatják 

július és augusztus hónapokban, bár az év többi részében nem vonz turistákat. Chetwood falutól 

a kisvárosba műút, a telephelytől a műútig 1,5 km makadámút vezet. A falutól a városig 15 km 

tehát a közúti távolság, a városból a főváros főútvonalon és vasúton is elérhető; Bree kisváros 

közelében (20 km) egy regionális reptér található, amely néhány belföldi és külföldi járatot 

fogad. Chetwood faluból buszjárattal érhető el Bree. 
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A város népessége 30000 fő, a lakosság körében 6 %-os a munkanélküliség. A bérszínvonal 

közepes, a városban a kisvárosi lakosság mellett a környékbeli falvak munkaképes 

lakosságának egy része is talál munkát. A fő tevékenységek a feldolgozóipar és a kereskedelem, 

szállítás, emellett nyáron az idegenforgalom: 4 szálloda és 10 panzió (csak nyári nyitva 

tartással), és 12 vendéglátóhely üzemel, ezek fele szintén csak nyáron, elsősorban a turisták 

számára üzemel. A turizmust szolgálják a nyári vízparti turizmushoz kapcsolódó vállalkozások 

(strand üzemeltetés, vízi sportok, csúszdák, játszóterek, vitorlás szolgáltatások), valamint egy 

turisztikai iroda. 

A kereskedelem a szokásos lakossági fogyasztási cikkek mellett a környező falvak 

mezőgazdasági termelői számára is forgalmaz eszközöket és nyersanyagokat, valamint a 

vendéglátás és szállásadási tevékenység számára szükséges inputtényezők is helyben 

beszerezhetők. A városban 2 bankfiók üzemel, az országos átlagnak megfelelő árfekvésű és 

színvonalú internet szolgáltatás érhető el a városban és annak 30 km-es körzetében. A 

környezetszennyezés a város környékén nem jelentős, mivel főként feldolgozóipari és 

kereskedelmi, valamint szolgáltató tevékenység folyik. Bree kisvárosban egy vendéglátó ipari 

szakközépiskola, egy közgazdasági szakgimnázium valamint egy mezőgazdasági 

szakközépiskola is működik, elsősorban a környékbeli – 50 km-es vonzáskörzetből érkező – 

diákok számára. 

A környékbeli települések mezőgazdasági terményeit részben a kisvárosi helyi piac, és a 

kisvárosi vendéglátóhelyek vásárolják fel, valamint a falvakban, a kocsmákban és helyi 

piacokon értékesítik. A környező falvakban számos hobbi borgazdaság működik, bár hivatásos, 

kereskedelmi volumenű termelés nem jellemző, a helyi borokat, szőlőket főleg helyi piacokon, 

helyi fogyasztók számára értékesítik. 

 

3. Nimrodel falu – Lórien  járás, falusias vidék 

A 3. telephely 18000 m2 szőlőterület, egy öreg pincével, eladási ára 13 millió Ft, közművesített 

telek (víz, villany). A telephely Nimrodel faluban (800 lakos), Lórien járásban található, egy 

rurális arculatú térségben, amely Rivendell várostól 55 km-re fekszik. A falu napos, meleg 

éghajlatú, de mivel egy erdős hegyvidéken fekszik, kissé hűvösebb, mint az előző két telephely 

térsége. A környéken (50 km-en belül) város nem található, a szomszédos falvak – 5 falu – 6-7 

km távolságban találhatók. A térség – Lórien járás – kiemelkedő természeti, táji adottságai, 

különleges növényzete miatt kiválóan alkalmas a természetjáró turizmus céljaira, emellett a 

környező falvakban évszázados hagyománya van a borászatnak, nevezetes pincesor köti össze 

Nimrodelt és a közelében fekvő 5 falut. 
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Sajnos a térség kereskedelmi ellátása nehézkes, így a gazdasági tevékenységekhez szükséges 

erőforrások, input anyagok csak az 55 km-re fekvő Rivendell nagyvárosból szerezhetők be. 

Nimrodel – a környező falvakhoz hasonlóan – a legközelebbi városig (Rivendellig) 55 km 

műúton érhető el, a telephelytől a műútig 4 km makadámút vezet. A tömegközlekedés nem túl 

kedvező, naponta kettő autóbuszjárat jár Nimrodel és Rivendell között, az utazási idő másfél 

óra. 

A helyi lakosság a mezőgazdasághoz kötődő tevékenységekből él: sertés és baromfitartás, 

kertészet, gabonatermesztés, szőlő és  bortermelés, terményfeldolgozás, szállítás és fuvarozás 

a fő tevékenységek. A falvak lakossága emellett többnyire a nagyvárosba jár el dolgozni, de a 

közlekedési nehézségek miatt, aki teheti, inkább helyben próbál munkát találni – így szezonális 

munkákhoz olcsón rendelkezésre áll a helyi munkaerő, a szőlész-borász hagyományok miatt a 

szőlőtermesztéshez, borászathoz kapcsolódó ismeretek általánosan elterjedtek. A 

mezőgazdasági terményeket nehéz a térségen kívül értékesíteni, így főleg helyben – azaz Lórien 

járás 6 faluján belül – értékesítik őket. Ugyanakkor a helyi munkaerő képzettsége nem túl 

magas, az általános iskolai végzettség a jellemző, a legalább középfokú végzettségűek 

elvándorolnak. Különösen nehezíti ez a turisztikai adottságok kihasználását, hiszen például az 

idegen nyelvet beszélők száma kevés. Az ősztől tavaszig terjedő időszakban rendszeresen 

érkeznek természetjáró turisták a térségbe, jellemzően szervezett úttal, 1-2 napra, számukra a 

szállás és étkezés megszervezése is elég nehézkes. A település a nagyvárosban, Rivendell-ben 

működő turisztikai irodával áll kapcsolatban. A vendéglátáshoz és egyéb szolgáltató 

tevékenységekhez szükséges erőforrások, valamint a banki szolgáltatások, üzleti szolgáltatások 

szintén csak Rivendell-ben érhetők el. A térség helyzetét nehezíti, hogy az internet-szolgáltatás 

is drága, és viszonylag lassú az átviteli sebesség. 

A térség sajátossága, hogy bár természeti adottságai az ökoturisztikai szolgáltatásokra kiválóan 

alkalmassá teszi, ugyanakkor a mezőgazdaságban használt intenzív vegyszerhasználat jelentős 

környezetszennyezési kockázatot jelent. 

 

Amint a fenti leírások mutatják, a szőlőterületek 13000 -18 000 m2, az árak 13 – 20 millió Ft 

közt változtak, így figyelembe véve a présház felújítására, valamint a szőlőültetvény 

állományának javítására, és egy kisebb panzió létesítésére szükséges összegeket, a 

rendelkezésre álló tőkéből megvalósíthatók. A szőlőtermesztés költségeit szakértőtől 

megkérdezve Minor Magor a következő információkhoz jutott: 
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- 1 hektár szőlő telepítési költsége az 1. évben, és a szőlőápolási költségek a 2.-3. és 4. év 

alatt kb 3,5 millió Ft-ra becsülhető, így a fenti, maximum 1,8 hektáros területen 1,5 - 

5,5 millió Ft-ból megvalósítható a szőlőültetvény. 

- A borospince szükséges átépítése, modernizálása (100 m2 alapterület, amelyből 55 m2 a 

borászat, 45 m2 pedig vendégfogadásra használható) 30 millió Ft. 

- Egy 10 szobás panzió szobáként 4 millió Ft költséggel létesíthető, azaz 40 millió Ft-ból 

megoldható (Erre még szálláshely-létesítési támogatást is lehet pályázati úton nyerni).  

- A panzió éves működési költsége 3-4 m Ft, vendégforgalomtól függően, az árbevétel 

ezt remélhetőleg fedezi. 

 

A fenti tervezett költségtételeket összeadva látható, hogy a 108 millió Ft tőkéből a komplett 

vállalkozás megvalósítható, és a termőre fordulásig, azaz a 4. év végéig működtethető is.   

 

A fő kérdés azonban az, hogy a fenti fejlesztések megvalósításával melyik telephelyen 

várható, hogy a vállalkozás a legsikeresebben, tartós nyereséget termelve működtethető, 

és a befektetett 108 millió Ft megtérül? Válaszoljuk meg a kérdést. 

 

Önálló feladat: 

a) A kormányzati fejlesztéspolitika hatására a 3. sz. telephelyen ökoturisztikai fejlesztési 

programot hirdetnek, amelynek keretében fenntartható turisztikai fejlesztések ösztönzésére 

nyerhető támogatás, továbbá jelentős infrastrukturális fejlesztések (közlekedés, 

infokommunikációs infrastruktúra) várhatók. 

Ennek ismeretében hogyan módosítaná telephely választási döntését? 

Milyen veszélyei lehetnek egy ilyen fejlesztési programnak – különös tekintettel a környezeti 

fenntarthatóságra – az ön vállalkozására? Milyen kezelése lehetőséget lát ezen problémák 

kezelésére vonatkozóan? 

b) Javasoljon más értékelési módszert a telephelyek adottságainak összehasonlítására! 

 

 

Jól választottunk-e telephelyet? 

A megoldás és  algoritmusa 

1  Figyelmesen elolvastuk a feladatot tartalmazó szöveget, és megnéztük a közölt adatokat. 
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2. A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a kapcsolódó 

szakterületet (költségek, bevétel, nyereség, bevételnövekmény, átlagos költség, egy termékre 

jutó nyereség) 

2.1 A fő szakterület megnevezése, a hozzá tartozó fogalmak megnevezése 

 Szakterület: regionális gazdaságtan 

 Főbb fogalmak: erőforrások, input tényezők, piac, kereslet, közlekedési infrastruktúra 

 üzleti szolgáltatások, lokális input, szállítható inputz 

 

2.3 A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: a kapcsolódó 

definíciók, fogalmak megadása 

 

2.3.1    A telephelyválasztást meghatározó elméletek áttekintése, kapcsolódó 

alapfogalmak 

 

A telephelyelmélet a gazdaság egységeinek térbeli elhelyezkedésével és működésével, mint 

általános gazdasági törvényszerűséggel foglalkozik. Ezen belül egyrészt a telephely, azaz az 

üzem, a vállalat elkülönült működési helyének kiválasztásával foglalkozik, másrészt vizsgálja 

a gazdaság bármely szereplője gazdasági tevékenységének térbeli sajátosságait is. A 

telephelyelmélet a gazdasági rendszer mikroszervezeteit, és ezek térbeli elhelyezkedését a 

következő három csoportra vonatkoztatva vizsgálja: 

a. gazdasági szervezet (társaság, vállalat, vállalkozás), amely termelését a piacon 

pénzért értékesíti és kiadásait főként ezekből a bevételekből fedezi 

b. az állam (önkormányzat) költségvetésből működtetett intézményei, illetve non-

profit (magánadományból, tagdíjakból finanszírozott, nem profitorientált) 

szervezet 

c. ̇háztartások, amely fogyasztási célú kiadásaikat a saját jövedelmükből fedezik. 

  

A telephelyelmélet, mint a regionális gazdaságtan része, mind fogalmaiban, mind 

módszereiben eltér a mikro- és makro ökonómiától, továbbá a gazdasági földrajztól is, bár 

mindháromra támaszkodik.  

A telephelyválasztást, a gazdasági tevékenységek térbeli helyének kiválasztását és az 

egységek térbeli működését két fő feltétel határozza meg: egyrészt technikai oldalról a 

nyersanyagok és a termékek tömeges szállíthatósága, másrészt a tőke térbeli mozgásának 

szabadsága. A konkrét telephely választási döntésekben az adott tevékenység számára 
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szükséges tényezők – nyersanyagok, természeti feltételek, munkaerő, tőke - rendelkezésre 

állása, elérhetősége, valamint az adott tevékenység értékesítési lehetőségei, piaca meghatározó 

szerepet játszik. A döntésekben mérlegelendő, hogy egyrészt szállítható-e egyáltalán az adott 

input, vagy az output, másrészt, amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel és költségekkel. 

 

A tényezőellátottság szerepe a régiók fejlődésében, tényezők szűkössége és mobilitása 

 

Az egyes ágazatokban tevékenykedő vállalkozások számára kedvező telephelyi adottságok 

következményeként kialakulhat a régiók szakosodása, különböző termelési ágazatokra való 

specializálódása is. Ennek jellegét befolyásolja a régió termelési tényező-ellátottsága, a 

termelési tényezők árkülönbségei, költségeinek és termelékenységének különbségei, valamint 

a kereslet változásai -  illetve a méretgazdaságosság szempontjai. Esetenként a munkaerő 

megfelelő képzettsége, technológiai ismereteinek hiánya, vagy a belső kereslet hiánya 

akadályozhatja a jelenlévő tényezőkre alapozott szakosodási lehetőségek kiaknázását. 

Hasonlóan korlátozó, illetve módosító tényező lehet a szállítási távolságok, és emiatt a szállítási 

költségek nagysága, vagy egyes gazdaságpolitikai korlátozások, vagy támogatások. 

 

Az egyes ágazatok térbeli elrendeződését meghatározhatja, hogy mely erőforrásokból 

mekkora mennyiségre van szükségük, és hogy ezek az erőforrások milyen mértékben 

mobilizálhatók, szállíthatók, illetve helyhez kötöttek. 

Hasonló jelentőséggel bír a gazdasági tevékenységek kibocsátása, illetve az output 

szállíthatósága, mobilitása. A nehezen szállítható outputot általában olyan telephelyen állítják 

elő, amely a potenciális piacokhoz közel fekszik. 

 

Az erőforrásokat és javakat megkülönböztethetjük helyhez kötöttségük erőssége, azaz 

mobilitásuk mértéke szerint. 

 Nem transzferálható (lokális) input tényezők és outputok: a nem szállítható, helyhez 

kötött erőforrások, illetve javak,  a felhasználónak ilyenkor az input tényező 

előfordulási helyét kell telephelyéül választania, illetve a fogyasztás helyén kell 

előállítani a terméket (ilyen például a földművelés, vagy az építőipar).  

 Transzferálható (áthelyezhető, szállítható) inputok és outputok: ezek a tényezők, 

illetve javak szállíthatók, így gazdaságossági megfontolások alapján választható a 

telephely ezek előfordulásától nagyobb távolságokban is. 
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Előfordulhat, hogy egy tevékenységnek sem az inputja, sem az outputja nem 

transzferálható (lokális input, helyi keresletre alapozott immobil output). Más 

tevékenységeknél az input immobil, az output szállítható (lokális inputra alapozott, 

inputorientált tevékenységek), vagy fordítva, mobil input és immobil output (a helyi 

fogyasztóhoz telepített üzem, piacorientált tevékenység). Transzferálható input és 

transzferálható output esetében a vállalat szabadon választhatja meg telephelyét, a szállítási 

költségek és a nyereségesség egyéb szempontjai figyelembe vételével. 

A természeti erőforrások általában immobilak, outputjaik azonban általában 

transzferálhatók. A szolgáltatások outputjai általában immobilnak tekinthetők, a lokális 

fogyasztót, a helyi piacot célozza meg, inputjai azonban többnyire transzferálhatók. Kivételt 

képezhet az idegenforgalmi szolgáltatás – szálláshely szolgáltatás, illetve turisztikai 

programszervezés – amelynek inputja az adott helyhez kötött turisztikai vonzerő, tájkép, illetve 

az ennek közelségében fekvő szálláshely, míg outputját a külföldről, vagy más hazai 

térségekből érkező – tehát nem helybeli – fogyasztó vásárolja meg. 

 

A tényezőket térbeli szűkösségük szerint is csoportosíthatjuk. Eszerint a következő 

típusokat különböztethetjük meg: 

 Ubikvitás: szinte mindenütt megtalálható erőforrás (pl. levegő ) 

 Kommonalitás: sok helyen előforduló erőforrás (pl. folyóvíz, vezetékes víz, 

elektromos áram) 

 Ritka javak: kevés helyen előforduló erőforrás (pl. adott ércek, ásványkincsek) 

 Unikális javak: nagyon kevés helyen előforduló, különleges erőforrás (pl. uránérc, 

termálvíz) 

 

Nyilván a fenti két csoportosítás – a transzferálhatóság, illetve a térbeli szűkösség – 

kategóriái nem jelentenek merev elhatárolást, maguk az egyes csoportok relatívak, csak 

egymással való összehasonlítást, skálát jelentenek.  

 

2.3.2 A telephely választási tényezők csoportosítása 

 

A fentiek alapján egy adott gazdasági tevékenység, telephely választási döntés esetében a 

következő szempontokat kell mérlegelni: 

Milyen input tényezőkre van szükség, és ezek hogyan állnak rendelkezésre, illetve, ha 

helyben nem állnak rendelkezésre, honnan és milyen költségekkel szállíthatók: 
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i. Természeti adottságok, természeti tényezők 

ii. Egyéb anyagi input: nyersanyagok, energia 

iii. Munkaerő 

A következő mérlegelendő szempont, hogy az előállított output iránt milyen piaci kereslet 

mutatkozik, és ennek eléréséhez mekkora távolságra és milyen költséggel kell szállítani az 

outputot:  

iv. Piaci kereslet 

Mind az input tényezők elérhetősége, mind pedig az output piacának elérése szempontjából 

meghatározóak a szállítás és közlekedés lehetőségei, költségei: 

 

v. Közlekedés-szállítás 

Végezetül, a gazdasági tevékenység sikerességéhez fontos még mérlegelni, hogy milyen a 

vállalkozás általános működési környezete  – így a különböző üzleti szolgáltatások, üzleti 

tanácsadó szervezetek, hasonló tevékenységet folytató partner, vagy versenytárs vállalkozások 

jelenléte. 

 

vi. Üzleti környezet (üzleti szolgáltatások, versenytársak, támogató szervezetek) 

Az 1. táblázat a fenti tényezők esetében mérlegelendő anyagi és nem anyagi jellemzőket 

foglalja össze. 

 

1. táblázat: A telepítési tényezők és ezek jellemzői 

 

Telepítési feltételek Anyagi (tárgyi) jellemzők Nem-anyagi jellemzők 

1.Természeti erőforrások, 
területhasználati lehetőség 

Termőképesség és termelési 
költségek, szállítási költségek, 
területhasználati költségek, 
bérleti díjak 

Biztonság, minőség 

2. Nyersanyagok, Energia, 
Technológia 

Beszerzési költségek, működési 
költségek, szállítási költségek, 
minőség 

Megbízhatóság, 
változatosság 

3. Munkaerő 
Bérek, béren kívüli juttatások, 
alkalmazási költségek,  

Munkavállalói attitűd, 
szakszervezetek, 
képzettség, típus, 
elérhetőség 

4. Piacok 
Szállítási költségek, 
szolgáltatási költségek 

Személyes kapcsolatok, 
ízlések (minőségi igények), 
versenytársak 
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5. Szállítási lehetőségek 
Úthálózat, vasúthálózat 
sűrűsége, 
Fuvardíjak 

Megbízhatóság, gyakoriság, 
sérülések, elérhetőség 

6. Üzleti környezet:  
(a) Urbanizációs 
előnyök 
(b) Lokalizációs 
előnyök 

 

Externáliák (pozitív és 
negatív), munkaerő 
szaktudása, információk 
megosztása, közös 
szolgáltatások, hírnév 

 

A következő kérdés az, hogy a fenti tényezők közül mi a transzferálható (szállítható), és mi az, 

ami lokális tényező, azaz a telephelyen kell rendelkezésre állnia. 

A természeti tényezők egy része lokális tényező, ilyenek a termőföld, a termálvíz, tájképi 

adottságok, éghajlati jellemzők, míg ércek, ásványkincsek többsége szállítható, bár esetenként 

jelentős költséggel. Ugyanez mondható el a nyersanyagokról és energiahordozókról. Fontos a 

természeti erőforrások minősége, termőképessége, termelékenysége is. 

A munkaerő esetében a lokális, helyben elérhető munkaerő a kedvező. Esetenként megoldható 

máshonnan bejáró, a telephelyre szállítandó munkaerővel is a tevékenység, azonban ennek 

általában extra költségei vannak – például magasabb munkabérek, munkavállalóknak fizetett 

közlekedési költség, stb. 

A piacok esetében általában nem feltétel, hogy a telephelyen legyenek, a termékek többsége 

akár nagyobb távolságra is szállítható, igaz, a költségekkel mindenképpen számolni kell. A 

szolgáltatási tevékenységek outputja viszont többnyire nem szállítható, hanem ott kell nyújtani, 

ahol a fogyasztói piac van, illetve a fogyasztónak kell utaznia a szolgáltató telephelyére.  

A fenti szempontok miatt a közlekedési, szállítási feltételek szerepe meghatározó. Abban az 

esetben, ha az input és az output is egyaránt szállítható, mérlegelni kell az egyes telephelyek 

használatával járó költségeket, valamint a felmerülő szállítási költségeket, és ezek alapján kell  

a legelőnyösebb helyszínt kiválasztani. 

Az üzleti környezet jellemzői viszont lokális tényezőként kezelendők, fontos, hogy a 

vállalkozás releváns környezetében, azaz egy bizonyos lokális távolságon belül jelenjenek meg 

az urbanizációs és lokalizációs előnyök, viszont a hátrányos tényezők elkerülhetők legyenek, 

vagy legfeljebb korlátozott mértékben álljanak rendelkezésre. 

 

2.3.3 A definíciók alapján a feladathoz kapcsolódó számítások ismertetése 

 

A borturisztikai szolgáltatás telepítési tényezői azok a tényezők, amelyek a folyamatos 

működést biztosítják, és az elérhető  nyereséget befolyásolják, meghatározzák, azaz amelyek 
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egyrészt a  borkészítést lehetővé teszik, másrészt turistákat vonzanak és kiszolgálnak a 

telephelyen: 

 

Szükséges input és output feltételek: 

- természeti tényezők, területhasználati feltételek:  

O borospince, szőlőgazdaság – bortermelésre alkalmas déli kitettségű domboldal 

O panzió építésére és működtetésére alkalmas terület 

O kellemes klíma, amely a szőlő-bor termelésére is alkalmas és vendégfogadásra 

is 

O turistáskodásra alkalmas táji adottságok, helyi látnivalók 

- nyersanyagok, energia, technológia 

O a szőlőtermesztéshez szükséges mezőgazdasági anyagok: műtrágya, 

növényvédőszer, vegyszerek, hordók, palackok 

O a vendéglátáshoz szükséges alapanyagok: élelmiszerek, tisztítószerek, textília, 

fűtés, világítás, közműszolgáltatások 

- munkaerő 

O szőlő-bor termeléshez képzett munkaerő, fix , illetve szüretkor szezonális 

O panzió működtetéséhez szükséges képzett munkaerő: szakács, szobaasszony, 

recepciós, programszervező – illetve a vállalkozás menedzseléséhez szükséges 

szakember (pl. marketinges) 

- piacok 

O a termelt szőlő és bor piaca: helyi lakosság, helyi kisvendéglő, helyi bolt, 

valamely áruházlánc, panzió vendégköre 

O turisták honnan? környező nagyvárosok, vagy esetleg külföldi turisták? Csak 

borkóstolásra jövők, illetve megszállók hosszabb tartózkodásra? 

- közlekedés 

O a szőlész-borász tevékenységhez szükséges közlekedés-szállítás, teherszállításra 

alkalmas közút, fuvarozási szolgáltatás? 

O a turisták számára alkalmas megközelíthetőség? helyi tömegközlekedés, illetve 

jó minőségű autós megközelíthetőség? Mi a helyzet az egy napos turistákkal, 

aki vezet, az nem tud bort kóstolni! 

 

- üzleti környezet, szolgáltatások 

O tourinform iroda a közeli városokban, 
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O szőlész-borász tevékenység a környéken – más borászatokkal közös borút 

lehetősége 

O szőlész-borász szakmai kapcsolatok, tanácsadási szolgáltatás 

O egyéb turisztikai látnivalók a környéken, vonzerők 

O vendéglátáshoz szükséges beszállítói kapcsolatok,  

O banki szolgáltatások, internet elérhetőség 

O negatív hatású tevékenységek közelsége: versenytársak, vagy olyan 

vállalkozások, amelyek pl. környezetszennyezés révén akadályozzák a 

vállalkozásunk  sikerét. 

 

2.4 A számítások elvégzése, és ennek alapján a feladatra szöveges válasz 

megfogalmazása 

 

A telephelyek jellemzőinek összehasonlítása a fenti szempontrendszer alapján. Az egyes 

szempontok szerint rangsoroljuk a 3 telephelyet, 1 a legjobb, 3 a legrosszabb telephely az adott 

szempont szerint. Ha két telephely az adott szempont szerint egyformán alkalmas, akkor azonos 

(pl. mindkettő v. mindhárom 1-es rangsorértéket kap).  A pontozás előtt mérlegelni kell, hogy 

van-e olyan szempont, ami miatt valamelyik telephelyet esetleg teljesen el kell vetni. A 2. 

táblázat alapján ilyen szempont nincs, az esetleges kedvezőtlenebb adottságok is kezelhetők. 

 

2. táblázat: A potenciális telephelyek értékelése 

Telephelyi 
feltételek 

1. Bruinen falu – Rivendell 
nagyváros közelében 

2. Chetwood falu - Bree 
kisváros közelében 

3. Nimrodel falu – Lórien  
járás, falusias vidék 

1. természeti 
tényezők, 
területhasználati 
feltételek:  

- borospince, 
szőlőgazdaság  

- panzió, 
turizmus  

- déli fekvésű domboldal 
- közművesített telek (víz, 

villany) 
- napos, mediterrán jellegű 

éghajlat, szelíd dombok 
- műemlék templomok, 

múzeumok, fesztiválok 
Rangsor: 1 

- déli fekvésű domboldal 
- közművesített telek (víz, 

villany) 
- napos, mediterrán 

jellegű éghajlat, szelíd 
dombvidék, tópart 

- vízparti strandolás, 
fürdőzés 
Rangsor: 1 

- déli fekvésű domboldal 
- közművesített telek (víz, 

villany) 
- napos, éghajlat, több 

csapadék, erdős 
hegyvidék,  

- turistaösvények, külön-
leges növényzet, 
nevezetes pincesor  

- Rangsor: 1 
2. nyersanyagok, 
energia, 
technológia 
- szőlőtermesz-

téshez szük-
séges 

- a vendéglátás-
hoz szükséges  

- borászati eszközök 
beszerezhetők a közeli 
nagyvárosból (10 km) 

- vendéglátáshoz szüks. 
anyagok: sok beszállító a 
közeli nagyvárosból 
Rangsor: 1 

- borászati eszközök 
könnyen beszerezhetők a 
közeli kisvárosból (13 km) 
- vendéglátáshoz szüks. 
anyagok: beszállítók a közeli 
kisvárosból 
Rangsor: 1 

- borászati eszközök 
beszerezhetők a 
nagyvárosból (55 km) 

- vendéglátáshoz szüks. 
anyagok: csak a 
nagyvárosból (55 km) 
Rangsor: 2 

3. munkaerő - szőlő-bor: nagy-városi 
munkaerő magasabb bérek, 

- szőlő-bor: kis-városi 
munkaerő közepes bérek, 

- szőlő-bor: a szezonális 
munkákhoz helyi 
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- szőlő-bor 
termeléshez  

- panzió működ-
tetéséhez 

- a vállalkozás 
menedzselés-
éhez  

helyi munkaerő kevés 
szezonban 

- panzió: közeli városban 
van vendéglátó szakképzés, 
de sok szálloda miatt 
munkaerő-kereslet is 
nagyobb,  

- menedzsment szakember 
(pl.marketinges) a 
nagyvárosban elérhető. 

Rangsor: 1 

helyi munkaerő a 
kisváros környéki 
falvakban 

- panzió: közeli 
kisvárosban van 
vendéglátó szakképzés, 
munkaerő-kereslet kevés,  

- menedzsment szakem-
ber (pl.marketinges) csak 
a nagyvárosban elérhető. 

Rangsor: 2 

munkaerő van, szőlő-
borászati tapasztalat van. 
alacsony bérek,  

- panzió: betanított 
munkaerő van, de 
képzetlen, a nyelvtudás 
hiányzik,  

- menedzsment szakem-
ber (pl.marketinges) csak 
a nagyvárosban elérhető. 

Rangsor: 2 
4. piacok 
- a termelt szőlő 

és bor piaca:  
- turisták 

küldőpiaca 
 

- a szőlő és bor piaca: 
nagyvárosi vendéglátó-
helyek, áruházlánc 

- turisták: a nagyvárosba 
érkező belföldi és külföldi 
turisták, kulturális 
motiváció; kérdés, hogy a 
borturizmus érdekli-e őket, 
ha igen, akkor is csak 1 
napos programra? 
Rangsor: 1 

- a szőlő és bor piaca: 
néhány kisvárosi vendég-
látóhely, helyi piac, falusi 
kocsma?  

-  turisták: a városba és a 
tópartra nyáron belföldi 
és külföldi turisták, de 
ősztől tavaszig nincs 
turista-forgalom 

Rangsor: 1 

- a szőlő és bor piaca: 
helyben csak kocsmák és 
helyszíni értékesítés 
lehet,  

- turisták: ősztől tavaszig 
természetjáró turisták 
érkeznek, szervezett úttal, 
1-2 napra  a térségbe  

Rangsor: 2 

5. közlekedés 
- a szőlész-borász 

tevékenységhez 
szükséges 
közlekedés-
szállítás,  

- a turisták 
számára 
alkalmas 
megközelíthető
ség 

- a falutól a nagy-
városba műút, a telephelytől a 
műútig 2 km makadámút; 
közúti szállítás a nagyvárosig 
10 km, a nagyváros 
autópályán, vasúton is 
elérhető; a nagyvárosban sok  
fuvarozó van.  
- a turisták számára 
megközelíthetőség: a 
nagyvárosig kiváló, onnan 
saját gépkocsi, vagy napi 3 pár 
autóbuszjárat, illetve 
különjáratok szervezhetők 
 
Rangsor: 1: 

- a falutól a 
kisvárosba műút, a 
telephelytől a műútig 1,5 
km makadámút; közúti 
szállítás a városig 15 km, a 
város főútvonalon és  
vasúton is elérhető; 
közelében (20 km) 
regionális reptér, a 
városban és a faluban is 
vannak  
fuvarozók.  

- a turisták számára 
megközelíthetőség: a városig 
megfelelő,  onnan saját 
gépkocsi, vagy napi 1 pár 
autóbuszjárat, illetve 
különjáratok szervezhetők 
Rangsor: 1 

- a falutól a legközelebbi 
városig 55 km műút, a 
telephelytől a műútig 4 km 
makadámút; közúti 
szállítás a város 
autópályán, vasúton is 
elérhető;fuvarozó van a 
környező falvakban is.  

- a turisták számára 
megközelíthetőség: a városig 
kiváló, onnan saját gépkocsi, 
vagy naponta 1 pár 
autóbuszjárat, illetve 
különjáratok szervezhetők 
 
Rangsor: 2 

6. üzleti környezet, 
szolgáltatások 

- tourinform 
iroda, 

- szőlész-borász 
tudás, szak-
mai kapcso-
latok,  

- egyéb 
turisztikai 
vonzerők, 
vendéglátási 
szakmai 
partnerek,  

- banki szolgál-
tatások, 
internet  

- negatív: ver-
senytársak, v.  

- tourinform irodák (3 db) a 
nagyvárosban, 

- szőlész-borász tevé-
kenység a környéken 
nincs, szőlész-borász 
szakmai kapcsolatok nem 
jellemzőek,  

- egyéb turisztikai 
látnivalók: műemlékek, 
múzeumok, fesztiválok 

- vendéglátáshoz szüks. 
partnerek a 
nagyvárosban,  

- banki szolgáltatások a 
nagyvárosban, internet 
lefedettség van  

- negatív hatású 
tevékenységek: 
versenytársak a kulturális 

- tourinform iroda a 
kisvárosban, 

- szőlész-borász tevé-
kenység a környéken 
hobbi szinten, szakmai 
kapcsolatok nem 
jellemzőek,  

- egyéb turisztikai 
látnivalók: strand, 
víziturizmus, néhány 
csak nyáron üzemelő 
szállodával  

- vendéglátáshoz szüks. 
partnerek a 
kisvárosban,  

- banki szolgáltatá-sok a 
kisvárosban, internet 
lefedettség van  

- legközelebb tourinform 
iroda 55km-re a 
városban, 

- szőlész-borász tevé-
kenység a környéken 
jelentős, szakmai 
kapcsolatok vannak   

- egyéb turisztikai 
látnivalók: természet-
járás, pincesor 

- vendéglátáshoz szüks. 
partnerek a környéken 
nincsenek, szálláshe-
lyek nincsenek  

- banki szolgáltatások 55 
km-re a városban, 
internet lefedettség 
drága 
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környezet-
szennyezés és 
externáliák  

turisztikai attrakciók és a 
városi szállodák,  

- környezetszennyezés a 
város környékén nem 
jelentős. 

Rangsor: 1 

- negatív hatású 
tevékenységek: 
versenytársak a vízi 
turisztikai szolgáltatók,  
a városi szállodák, 

- környezetszennyezés a 
város környékén nem 
jelentős, főként 
feldolgozóipari és 
kereskedelmi 
tevékenység folyik 

Rangsor:2 

- negatív hatású 
tevékenységek: más 
borászatok mint 
versenytársak,   

- környezetszennyezés a 
szőlő-bor és 
mezőgazdaság által 
használt vegyszerek, 
állattartás (sertés, 
baromfi) a környező 
falvakban 

Rangsor: 3 
ár, terület - ár: 20 millió Ft,   terület: 

13000 m2 
- Rangsor: 3 

- ár: 17 millió Ft,   terület: 
15000 m2 

- Rangsor: 2 

- ár: 13 millió Ft,   terület: 
18000 m2 

- Rangsor: 1 

 

A fenti jellemzők – előnyök és hátrányok – mérlegelése után kiválasztható a legkedvezőbb 

telephely, minden telephelyre összeadva a rangsor-számokat, a legkisebb összeget elérő 

telephely lesz a legjobb választás.  

1. telephely: 9 pont,  (ár: 20 millió Ft,   terület: 13000 m2 ) 

2. telephely: 10 pont (ár: 17 millió Ft,   terület: 15000 m2 ) 

3. telephely: 13 pont (ár: 13 millió Ft,   terület: 18000 m2 ) 

 

Az így kapott pontszámokat mérlegelve a legjobb, de legdrágább 1. telephely, vagy az ettől 

csak kissé elmaradó 2. telephely tűnik jó választásnak. A 3.  telephelynek vannak előnyei és 

hátrányai is, jelenleg ez tűnik a legkedvezőtlenebb választásnak. 

. 

 

 

3. Önálló feladat: 

 

a) A kormányzati fejlesztéspolitika hatására a 3. sz. telephelyen ökoturisztikai fejlesztési 

programot hirdetnek, amelynek keretében fenntartható turisztikai fejlesztések ösztönzésére 

nyerhető támogatás, továbbá jelentős infrastrukturális fejlesztések (közlekedés, 

infokommunikációs infrastruktúra) várhatók. 

Ennek ismeretében hogyan módosítaná telephelyválasztási döntését? 

Milyen veszélyei lehetnek egy ilyen fejlesztési programnak – különös tekintettel a környezeti 

fenntarthatóságra – az ön vállalkozására? Milyen kezelése lehetőséget lát ezen problémák 

kezelésére vonatkozóan? 

b) Javasoljon más értékelési módszert a telephelyek adottságainak összehasonlítására! 
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Megoldás:  

 

a) Az infrastrukturális fejlesztés remélhetőleg érdemben javíthatja a 3. telephely 

megközelíthetőségét. (5. pontban rangsora 2-ről 1-re változhat); valamint internet-lefedettségét 

is (6. pontban a rangsora 3-ról 2-re módosulhat). A turizmusfejlesztési programok hatására 

turisztikai képzés révén szakképzett munkaerő állhat rendelkezésre (3. pontban rangsora 2-ről 

1-re módosulhat), a turisztikai marketing révén jobb lesz a turisztikai szolgáltatások piaca, és 

bővülhet a turisztikai szolgáltatások köre (4. pontban rangsora 2-ről 1-re módosulhat). Ennek 

hatására a jelenlegi 13 pontról legalább 9 pontra csökkenthető a rangsorszáma. Ezáltal a 

telephely  akár a legjobb választásnak is tekinthető. 

A környezeti fenntarthatóság hangsúlyozása a szőlőtermesztéshez szükséges 

vegyszerhasználatot korlátozhatja, így mérlegelendő a bio-szőlő termesztés bevezetése. Mivel 

a termelt bort elsősorban a turisták igényeinek kiszolgálására szánjuk, a bio-termesztés miatt 

várható terméscsökkenés nem okozhat komolyabb gondot a borturisztikai vállalkozás 

működtetésében. 

 

b) az egyes szempontokat súlyozva is lehetne értékelni, vagy a szempontokon belüli 

pozitív/negatív adottságokat külön-külön is lehetne pontozni. Fontos viszont, hogy a 

pontszámokon túl az egyes szempontok tartalmi jellemzőit is szem előtt tartsuk, ne csak 

mechanikusan a pontszámok alapján szülessen döntés, hiszen maguk a pontszámok, illetve az 

alkalmazott pontozási módszer sem abszolút, egyedül lehetséges értékelési eljárás.  
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VII. A humán erőforrás, mint az egyik  legfontosabb termelési tényező      

 

Magyarországon a mezőgazdaság részaránya a foglalkoztatásban 2010-ben 4,6 százalék, 

2012-ben 5,0 százalék, 2015-ben 4,8 százalék volt. Az élelmiszeripar aránya a 

foglalkoztatásban még ennél is szerényebb volt, 3,2-3,5 százalék között váltakozott. 

Ugyanakkor a mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek, ital és dohányáru részaránya a 

fogyasztásban ugyanebben az időszakban (2010-2015) 27 százalékról 30 százalékra bővült,  a 

rendszerváltáskor ez az arány 37 százalék volt, a külkereskedelmi forgalmának egyenlege 460 

milliárdról 900 milliárd Ft fölé nőtt, 2010: 464 mrd, 2014: 922,8 mrd Ft (Kapronczai, 2016).  

A Központi Statisztikai Hivatal 2017. májusi közlése szerint az élelmiszer-, ital- és 

dohánytermékcsoport – a nyersanyagok árufejezetbe sorolt mezőgazdasági eredetű 

nyersanyagokkal együtt – egyenlege a 2016. évben 816 milliárd forint volt, a behozatal összesen 

1594 milliárd forintot, a kivitel 2410 milliárd forintot tett ki, az előbbi 6,9 százalékkal, az utóbbi 

1,3 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A fenti adatok is érzékeltetik, hogy az 

agrár- és élelmiszergazdaság szerepe növekedik a gazdaság teljesítményén belől, ugyanakkor a 

foglalkoztatásban betöltött szerepe ettől elmarad, csökkenőben van. Kapronczai (2016) 

megállapítása jól érzékelteti véleményem szerint az agrárgazdaság munkaerő-felhasználásával 

kapcsolatos problémákat: „a foglalkoztatás mérése az egyik legbizonytalanabb eleme a 

statisztikának, különböző módszertan alapján készült adatközlések 2010-15-ös időszakra 

egyaránt a mezőgazdaság munkaerőigényének növekedését mutatják”. Megállapítja 

ugyanakkor, hogy ez nem teljesítménynövekedésnek, hanem a lakosság 

közmunkaprogramokban történő részvételének köszönhető.  A Központi Statisztikai Hivatal 

közlése szerint 2015-ben a munkaerő-felmérés adatai szerint a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak száma meghaladta a 203 ezer főt, ami 7,2 százalékkal magasabb az előző 

évinél, így a nemzetgazdasági ág részesedése 4,8 százalék volt. Ugyanakkor mezőgazdasági 

tevékenységgel jóval többen „foglalkoznak”, ezt a 7. ábra is mutatja. A 2013-as adatok szerint 

nagyságrendileg 1,7 millió a résztvevők száma, ebből 1,1 millió fő foglalkozik „nem 

üzemszerűen” termeléssel, és 482.500 egyéni gazdaság is van. 
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A mezőgazdasági ágazat résztvevői (Kapronczai, 2016) 

A mezőgazdasági ágazat résztvevői 

A mezőgazdaságban ugyanakkor nagyon speciális a munkaerő-felhasználás statisztikai 

mérése, mivel a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok munkaerő-ráfordítása jelentős 

eltéréseket mutat. Amíg a legtöbb gazdasági szervezetben a foglalkoztatottak, alkalmazottak 

többnyire napi 8 órában dolgoznak, addig az egyéni gazdaságokban nem ritka a napi néhány 

órás munkavégzés sem. A részmunkaidőben (töredékidőben) és idényszerűen végzett munka 

figyelembe vétele tette szükségessé egy mutatószám bevezetését. Az éves munkaerőegység 

(magyar rövidítés: ÉME – angolul: Annual Work Unit, AWU) egyetlen olyan személy 

munkaidő-ráfordításának felel meg, aki egy egész éven át teljes munkaidőben végez 

mezőgazdasági tevékenységet egy mezőgazdasági egységben (1 ÉME = 1800 munkaóra). A 

töredékidejű munkavégzést teljes munkaidősre átszámítva hasonlítható össze a gazdasági 

szervezetek és az egyéni gazdaságok munkaerő-felhasználása. Az EU gyakorlatában 

megkülönböztetik a fizetett és a nem fizetett munkavégzést is, ez utóbbi az egyéni 

gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett mezőgazdasági munkát fedi. Tulajdonképpen 

a fizetett munkaerő-felhasználásban elszámolt munkamennyiség értéke megfelel a 

mezőgazdasági számlarendszer „munkavállalói jövedelem” sorában elszámoltnak. A 

mezőgazdasági termelés kapcsán közölt adatok a gazdaságszerkezeti összeírás, az intézményi 

munkaügyi statisztika és a munkaerő-felmérés adatain alapulnak. 
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Fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági munkát végzők száma többféle értelmezéssel 

határozható meg, így a munkaerő-felhasználás több, hiteles, nemzetközi módszertan szerint is 

számítható. A gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak, alkalmazottak többnyire napi 8 

órában végzik tevékenységüket, azonban az egyéni gazdaságokban nem ritka a napi néhány 

órás munkavégzés sem. Ez magyarázza az éves munkaerőegység (ÉME) fogalmának 

bevezetését, ami a néhány órás munkavégzés teljes munkaidős munkavégzésre (évi 1800 óra) 

való átszámítását teszi lehetővé, összehasonlíthatóvá téve a gazdasági szervezetekben és az 

egyéni gazdaságokban végzett munka nagyságát. Az EU gyakorlata megkülönbözteti a fizetett 

és a nem fizetett munkavégzést is, utóbbi az egyéni gazdaságokban a háztartások tagjai által 

végzett mezőgazdasági munkát fedi. Az éves munkaerőegység jól használható a mezőgazdasági 

munka szerkezetének vizsgálatára, azonban nem alkalmas a nemzetgazdaság más ágakkal való 

összehasonlítására, ugyanis a munka mennyiségét és nem a munkát végzők számát fejezi ki. 

Magyarországon a mezőgazdasági munkaerő-felhasználás (1. ábra) 1998-2015 között 

jelentősen csökkent. 

 

1. ábra: Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás (1998–) [ÉME] 

(SAJÁT SZERKESZTÉS, KSH ADATAI ALAPJÁN) 

A 2016. évben a munkaerő-ráfordítás nagysága 440 ezer ember teljes munkaidős 

tevékenységének felelt meg az előzetes adatok szerint, vagyis 2015 évhez képest (442 ezer) nem 

történt jelentős változás. Az összes munkaerő-ráfordítás 70 százalékát tette ki a nem fizetett 

munkaerő-felhasználás, ez az arány folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az elmúlt 

években (2004-ben még 77% volt). A mezőgazdaság munkaerő-ráfordítása 2006 óta 13 
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százalékkal csökkent, ami elsősorban a nem fizetett munkaerő 22 százalékos visszaesésével 

magyarázható. A fizetett munkaerő felhasználása is mérséklődött 2011-ig, 2012-től azonban 

emelkedett a ráfordítás. 

Ha megvizsgáljuk a Munkaerőpiaci Tükör (2015) adatait, az alkalmazásban állók 

megoszlását a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat ágazatban, látható, hogy a férfiak 

körében magasabb, öt százalék feletti érték, a nőknél két százalék alá csökkent. 

 

1. táblázat: Mezőgazdaságban, erdőgazdaságban, halászatban alkalmazottak aránya 

megoszlása ágazatonként 

Év Férfiak Nők Összesen 

2011 5,7 2 3,9 

2012 5,6 1,9 3,8 

2013 5,1 1,9 3,5 

2014 5 1,7 3,5 

2015 5,3 1,9 3,7 

(SAJÁT SZERKESZTÉS, KSH ADATAI ALAPJÁN) 

Magyarország Kormányának a B/13.220 számú jelentése szerint a foglalkoztatottak száma 

(9. ábra) az agrárgazdaságban 12 százalékkal bővült 2011-2015 között (304,8 ezerről 343,6 

ezerre), vagyis az agrárgazdaság részesedése az összes foglalkoztatottból 8,2 százalék volt 2015-

ben (2. ábra). 

 

2. ábra: A foglalkoztatottak számának alakulása az agrárgazdaságban, 2011-2015 között 

(B/13320. számú jelentés az agrárgazdaság 2015. évi helyzetéről) 
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A foglalkoztatottak számának bővülése kapcsán a közmunkások számát is megemlíti a 

jelentés, ezek szerint 2015. évben a mezőgazdaságban 7,9 ezer, ezen belül a 

növénytermesztésben és az állattenyésztésben 1,6 ezer volt. (3. ábra).  

 

3. ábra: Közmunkások számának alakulása az agrárgazdaságban, 2011-2015 között 

 

A közmunkások részesedése így az ágazat foglalkoztatásából 3,8 illetve 0,8 százalék volt, 

vagyis a mezőgazdasági foglalkoztatás 2014 és 2015 közötti 13,6 ezer fős növekedéséből 

mindössze 2,4 ezer főt, a növénytermesztés és az állattenyésztés esetében a 11,7 ezer fős 

bővülésből 0,5 ezret magyaráz. 

A mezőgazdaságban ledolgozott munkaóra megfigyelése alkalmas a más nemzetgazdasági 

ágakkal való összehasonlításra, melyre valamennyi nemzetgazdasági ágra kiterjedő munkaerő-

felmérés és az intézményi munkaügyi-statisztika szolgál. A lakossági munkaerő-felmérés 

sajátossága, hogy csak részben, az intézményi munkaügyi-statisztika pedig egyáltalán nem 

számol az egyéni gazdaságokban végzett mezőgazdasági tevékenységgel. A Központi 

Statisztikai Hivatal lakossági munkaerő-felmérés adatai szerint (4. ábra) hetente 1-9 órát 1.300 

fő, 10-29 órát 20.900 fő, 30-59 órát 164.700 fő, 60 óránál többet 10.400 fő dolgozott. 

 

4. ábra: Ledolgozott munkaórák szerinti foglalkoztatás megoszlása, 2011-2015 között 

 

Hosszabb távon vizsgálva a folyamatokat, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, 

saját számításaim szerint 1998-2015 között a mezőgazdaságban a nem fizetett munkaerő-

felhasználás 46,47 százalékkal csökkent, a fizetett 19,9 százalékkal, összességében véve 40,65 

százalékos csökkenés figyelhető meg. Hazánk Európai Uniós csatlakozása (2004) és 2015 

között a fizetett munkaerő-felhasználás 2,98 százalékkal bővült, ugyanakkor a nem fizetett 

27,11 százalékkal csökkent, az összes felhasználás 20,2 százalékkal. Kapronczai (2016) közlése 

szerint a Mezőgazdasági Számlarendszerben rögzített foglalkoztatási adatok ugyancsak 
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alátámasztották a KSH adatait és ebből adódóan a felhasználás bővülését mutatják. A 

foglalkoztatás típusait összegezve megállapítható, hogy lassú szerkezetváltás zajlik: csökken – 

de még igen jelentős arányú – a családi munkaerő felhasználása (nem fizetett), és helyét a 

fizetett alkalmazottak munkája váltja fel. 

 

 

5. ábra: Mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, halászatban foglalkoztatottak száma, 

TEÁOR’08 (KSH) 

 

A hazai mezőgazdasági társadalomra jellemző a gazdálkodó népesség elöregedése, 

Kapronczai (2016) szerint a foglalkoztatottak egyharmada 50 év feletti, és a legfiatalabbak 

mezőgazdasági kötődését tartja a legalacsonyabbnak. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai 

Hivatal 2015. májusában kiadott, a Mezőgazdasági képzettségűek társadalmi jellemzői című 

kiadvány és a Központi Statisztikai Hivatal adatai is (6. ábra). 
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6. ábra: Mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők megoszlása korcsoportonként 

 

A 2015. májusi KSH-kiadvány szerint az ezer lakosra jutó mezőgazdasági végzettséggel 

rendelkezők száma 20,1 fő volt (mindösszesen két százalék!), számszerűen 200.101 fő, ebből 

115.729 férfi (57,8%) és 84.372 (42,2%) nő volt (2011. évi adatokat közöltek). Ugyanebben az 

évben a mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők gazdasági aktivitás szerint foglalkoztatott 

volt 57,9 százalék, munkanélküli 6,5 százalék, egyéb inaktív kereső 31,6 százalék, eltartott 3,9 

százalék volt. 

Korcsoportok szerint vizsgálva az egyéni gazdálkodók és segítő családtagok mezőgazdasági 

végzettségét (7. ábra) megfigyelhető, hogy a fiatal korosztály (25 év alattiak) aránya  

alacsonyabb, míg az idősebb korosztály agrárvégzettsége magasabb. 

 

7. ábra: A mezőgazdasági végzettséggel rendelkező egyéni gazdálkodók és segítő családtagok 

aránya korcsoportonként, nemek szerint, 2010 
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A középfokú mezőgazdasági szakképzés átalakulása 

 

A Központi Statisztikai Hivatal által összeállított Statisztikai Tükör Oktatási Adatok 

2016/17. kiadvány szerint 2016-ban a középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű 

képzéseire beiratkozottak száma – összhangban az érintett korosztály létszámának 

alakulásával – 3,6%-kal, 434,7 ezer főre esett vissza. A 2016/2017. tanévben a szakmai képzést 

nyújtó középfokú oktatási intézmények szakképző évfolyamain a tavalyi 130,9 ezerrel szemben 

120,8 ezren tanulnak. 

A középfokú szakmai képzéseken belül a mezőgazdasági képzés súlya 2002-2012 között 

mérséklődött (15. ábra): az agrárismereteket tanulók számának csökkenésével szemben az 

összes szakképzésben részt vevőké nőtt. 2002-ben a szakképzésben tanulók 4,4 százaléka, míg 

2012-ben már csak 3,2 százaléka részesült mezőgazdasági oktatásban.  

 

8. ábra: A középfokú mezőgazdasági szakképzésben tanulók száma 

A 2012/2013-as tanévben középfokú mezőgazdasági szakképzés az ország 189 

feladatellátási helyén folyt, ahol nappali és felnőttoktatás keretében együttesen 6,3 ezer fő 

tanult. Ez a szám 2015, 2016 évekre a némileg bővült (15. ábra és 6. táblázat). 

 

2. táblázat: Mezőgazdasági képzésen területen tanulók száma és aránya 

A szakmai képzésben mezőgazdasági képzési területen tanulók 

száma és aránya képzési terület szerint, a 2015 és 2016/2017. 

tanévben 

  szakiskola szakközépiskola szakgimnázium Összesen 

2015. év 4432 1133  - 7580 
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Arány – összes 

szakmai 

képzésben tanulók 

(%) 

5,27 2,42  - 4,25 

2016. év 779 3355 1113 7263 

Arány – összes 

szakmai 

képzésben tanulók 

(%) 

16,77 4,58 2,60 4,35 

Arány változása +11,50 +2,15 +2,60 +0,1 

 

Összesített adatokat a köznevelésben mezőgazdasági területen tanulókról Magyarország 

Kormányának a B/13.220 számú jelentése tartalmaz, mely szerint a Földművelésügyi 

Minisztérium fenntartásában 49 köznevelési intézmény 64 feladat ellátási helyén működik 

iskolarendszerű képzés, ahol 23.685 tanuló kezdte meg a 2015/16-os tanévet. Némi 

diszkrepancia figyelhető meg az adatokban, ráadásul a fenti adatoknak ugyancsak némileg 

ellentmond a „Hazai agrár képzési terület fejlesztése - Kormány előterjesztés-előkészítés” 

dokumentum, amely szerint 59 képzési helyen „kb.” 24 ezer diákkal zajlik jelenleg hazánkban 

agrárszakképzés (9. ábra). 

 

9. ábra: Középfokú mezőgazdasági agrárszakképzés képzőhelyei (Palkovics, 2017. február) 
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Hallgatói létszám tekintetében jelenleg a Szent István Egyetem vezeti a rangsort, a keleti 

országrészben a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hasonló számú hallgatót 

vesz fel, a dunántúli képzőhelyeken a Pannon Egyetem Georgikon Karára összesen annyian 

iratkoznak be, mint a másik négy képzőhelyre. A hallgatók létszámának változását megfigyelve 

(7. táblázat) látható, hogy a Bologna-típusú képzések bevezetésével szinte teljesen eltűnt a 

főiskolai képzés és az egyetemi szintű oktatás, megerősödött és 4.500 fő táján stabilizálódott a 

BSc, 1000 fő nagyságrendjében a mesterképzésben részt vevők száma. Az átalakított FSZ-

képzésekre a beszámítandó kreditek miatt növekedhetett meg az érdeklődés, ezzel szemben 

nem sikerült bővíteni, pedig nagyon kívánatos lenne a szakirányú továbbképzésekben 

résztvevők számát. Komoly aggodalomra adhat okot a PhD-programokban résztvevők 

számának csaknem 30 százalékos csökkenése, oktató-kutató utánpótlással várhatóan gondok 

lesznek. 

 

3. táblázat: Agrár-felsőoktatási hallgatók számának változása 2015-2015 között 
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(fő) 
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(fő) 
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a (fő) 

Hallgat

ók 

száma 

(fő) 
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(fő) 
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a (fő) 

Hallga

tók 

száma 

(fő) 

Hallg

atók 

szám

a (fő) 

Hallgatók 

száma 

(fő) 

2005. 

év 
  7 010 4 763       471 481 12 725 424 161 

2006. 

év 
12 3 861 3 595 2 991   309 334 491 11 593 416 348 
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2007. 

év 
34 2 384 2 636 4 056 21 582 338 411 

10 

462 
397 704 

2008. 

év 
108 1 213 1 851 4 709 261 736 215 353 9 446 381 033 

2009. 

év 
247 606 1 130 5 305 406 916 256 336 9 202 370 331 

2010. 

év 
492 463 389 4 913 802 

1 

427 
204 369 9 059 361 347 

2011. 

év 
660 408 146 4 728 1 095 

1 

565 
209 366 9 177 359 824 

2012. 

év 
715 204 85 4 668 1 041 

1 

677 
300 386 9 076 338 467 

2013. 

év 
816 153 41 4 714 942 

1 

656 
563 355 9 240 320 124 

2014. 

év 
1 076 89 31 4 740 932 

1 

618 
509 361 9 356 306 524 

2015. 

év 
1 277 59 14 4 576 1 005 

1 

664 
537 351 9 483 295 316 

Adatok forrása: http://statinfo.ksh.hu/ 

Ha az összes hallgatói létszám változását vizsgáljuk, 2005 óta 30,3 százalékos visszaesés 

látható, agrárképzésben ez némileg kedvezőbb, mindösszesen 25,4 százalék. A fentieknek is 

köszönhetően a kezdeti három százalékos hallgatói arányról a mezőgazdasági terület 

hallgatóinak aránya 2008-as 2,47 százalékos mélypont után 3,2 százalékra bővült relatív 

értelemben (10. ábra). 

 

10. ábra: Mezőgazdasági szakterület hallgatói arányának változása, 2005-2015 között 
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Ez a szám egyébként jól illeszkedik az európai oktatási trendekhez (8. táblázat). 

 

4. táblázat: Az egyes európai országok hallgatóinak fontosabb adatai 

 

Forrás: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 

 

A 4. táblázat adataiból lemérhető, hogy a legtöbb országban 3-4 százalék az agrárhallgatók 

aránya. Kivétel Montenegro (4%), Szerbia (4%) Bosznia-Hercegovina (5%), Szlovénia (7%). A 

legújabb OH-adatbázis szerint a 2016/2017. tanévben beiratkozott hallgatói létszámban (9. 

táblázat) alapképzésben és mesterképzésben egyaránt meghaladta a mezőgazdasági képzés 

aránya a 3,5 százalékot. 
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1. FELADAT: Gyűjtés  

Valamennyi, a tanórán résztvevő hallgató  kap 2 darab post-itet, amire felírhatja, mi az, ami 

eszébe jut a „humánerőforrás” kifejezésről. Ezt követően egyesével a táblára ragasztják, 

elmondják, mi az, ami miatt ezt a két dolgot választották. Ezután az oktató vezetésével 

csoportosítják a kapott válaszokat, megbeszélik, és végül definiálják a humánerőforrás 

fogalmát. 

Tanulási eredmény: fogalomalkotás, problémamegoldás, előadói és 

kommunikációs  kompetencia javítása, vitakészség javítása. 

 

 

2. FELADAT: Az én kis falumban… 

Az esettanulmány elméleti része alapján, mindenki lakhelyén, vagy egy választott településen 

megvizsgálja a gazdálkodók számát, a gazdálkodás formáját/típusát VAGY interjút készít 

legalább 3 gazdálkodóval az életútjukról, amit beadandó feladatként benyújt.  

Tanulási eredmény: adatgyűjtés, szintetizálás, problémamegoldási kompetencia 

javítása, szövegszerkesztés gyakorlása, szociális érzékenyítés, pályaismeret. 

 

 

 

3. FELADAT: Azért jó, hogy agrármérnök leszek, mert… 

Az esettanulmány elméleti része alapján 2 fős csapatok prezentációt készítenek arról, hogy mit 

ismernek az agrárpályáról, merre szeretnének elhelyezkedni, milyen lehetőségeket látnak a 

jövőben. Erről prezentációt is készítenek, amit ismertetnek a gyakorlati foglalkozáson, 10 

percben. Ezt követően megvitatják az előadásokat, egymást is értékelik. 

Tanulási eredmény: adatgyűjtés, szintetizálás, pályaismeret javítása, 

kommunikációs és kooperációs kompetencia javítása, szövegszerkesztés. és 

prezentációkészítés gyakorlása, szociális érzékenyítés, vitakészség javítása. 
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VIII. Ez aztán nem az anyós és a vő kapcsolat 

 

I. Tasziló király és bizalmas tanácsadója, Vándor – így ketten együtt - egész ügyesen verekedték 

át magukat az ország gazdaságának rendbetételét jelentő kihíváson. A Seholnincsország 

Nemzeti Statisztikai Hivatala csak úgy öntötte magából az adatokat, a király pedig sokszor 

órákig tanulmányozta a beérkezett információkat. Azt hamar felfedezte, hogy az országban 

működő legkülönbözőbb ágazatok között igen szoros kapcsolat áll fenn, a termékek és 

szolgáltatások őrületes sebességgel keringenek egy bonyolultnak látszó hálózatban. Végül egy 

nap az egyre pallérozottabb elméjű uralkodó megkérte az egyre magasabbra emelkedő, ám 

szerénységét mindvégig megőrző Vándort, hogy segítsen kibogozni a számára átláthatatlan 

rendszert. Az udvari tanácsos azonnal előhúzott a zsebéből egy furcsa ábrát, amely így nézett 

ki:   

Az ágazati kapcsolatok sematikus ábrája 

 

Forrás: Agrárgazdaságtan előadás  
   

- Ez meg mi a szösz? – rémüldözött a király, mert mitagadás nem nagyon szerette a 

veszélyes küllemű újdonságokat. Vándor - magában mulatva - arra gondolt, hogyan reagált 

volna a király, ha elővesz egy teljesen hivatalos ÁKM táblát egy másik ország Központi 

Statisztikai Hivatalának internetes oldaláról. (Legyen ez az alábbi: 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=1&theme=QP ).  
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Ez egy Ágazati Kapcsolatok Mérlege kimutatás kedves Tasziló – nyugtatta meg azonnal a 

tanácsos a királyt – abszolút ártalmatlan, viszont rengeteg információt képes számunkra 

adni jól átlátható módon. „A nénikéd, az ártalmatlan” – gondolta magában a koronás fő, de 

hangosan nem mondta ki, mert az udvari etikett és protokoll-oktató már nagyjából 

kiművelte arról, hogy mit illik és mit nem illik tennie egy királynak (kaloda elfogadható, 

nénikézés nem).  

 

FELADAT:  

Segítsünk megérteni a királynak, hogy miről is szól az ÁKM! A célunk, hogy megértsük a 

mezőgazdaság és az egyéb nemzetgazdasági ágazatok közötti, a termékek előállításán-

fehasználásán alapuló kapcsolatok rendszerét, különös tekintettel a mezőgazdaság és az 

élelmiszer-előállítás kapcsolatára.  Az ÁKM rendszer belső és végső felhasználási mátrixának 

tartalmát ismerjük meg. 

 

 

Ez aztán nem az anyós és a vő kapcsolat 

A megoldás és algoritmusa 

A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: 

  Agrárgazdaságtan: 

 ALAPFOGALMAK: MEZŐGAZDASÁG 

Makroökonómia 

 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK 

 ÉRTÉKKATEGÓRIÁK 

Statisztika 

 ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE 

 

Az Ágazati Kapcsolatoknak természetesen többféle kifejezése lehet, de közös jellemzőjük, 

hogy adott időszakra jellemző elosztási-ráfordítási folyamatokat tartalmaznak mérlegszerű 

kimutatásban. Ahogy az 1. ábrán látjuk, mátrix formában ábrázolhatjuk az egyes elosztási 

folyamatokat, amelynek van egy ún. belső mátrix része (az ábrán X jelöléssel), valamint egy 

vízszintes (Y) és egy függőleges (W) irányba kinyúló szárnya is.  
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1. ábra: Az ágazati kapcsolatok sematikus ábrája 

 

 

A belső mátrixban találjuk az egyes ágazatok termelőtevékenységét (kibocsátást). Az alsó (W) 

szárny az ún. értékmátrix, amely gyakorlatilag a hozzáadott érték elemeit tartalmazza a nemzeti 

számlarendszernek megfelelő bontásban. Az oldalsó szárnyban (Y) a végső felhasználás 

elemeit tartalmazza. 

A nemzetgazdaság egyes ágai közötti kapcsolatok egyrészt a folyó anyagfelhasználásban, 

másrészt a termelés növelését megalapozó termelésieszköz-felhasználásban jelennek meg.  A 

kibocsátási kapcsolatok az egyes gazdasági ágak termékeinek felhasználási területét mutatják, 

a termékek egy része ún. termelő fogyasztásra (más nemzetgazdasági ág felhasználására), 

másik része ún. végső fogyasztásra kerül.  Összegezve a kibocsátási kapcsolatok az egyes 

nemzetgazdasági ágazatok főbb felvevő piacait mutatják be. 

Ahogy látjuk (1. táblázat), mind az oszlopokban, mind a sorokban ugyanazok az ágazatok 

szerepelnek azonos sorszámmal. Az oszlop-sor találkozások a belső mátrixban azokat a 

kibocsátási-felhasználási kapcsolatokat ábrázolják, amelyek során az egyes ágazatokban 

előállított anyagok(szolgáltatások)  más ágazatokban kerülnek folyó termelő felhasználásra. 
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1. táblázat: Az ÁKM struktúrája 

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ösze
sen 

1. Vegyipar        11,6    

2.Kohászat és fémfel- 
   dolgozás 

       1,1    

3. Gépipar        5,8    

4. Villamosenergia, 
    gáz-, hő- és vízellátás 

       2,8    

5. Kereskedelem, javí- 
    tás, karbantartás 

       7,7    

6. Szállítás, raktározás        1,3    

7. Élelmiszeripar        12,3    

8. Mezőgazdaság 0,3 0,2 0,2 - 4,4 0,1 35,5 19,0 0,2 2,7 62,6 

9. Posta, távközlés, 
   pénzügyi tev. és szolg. 

       1,2    

10.Egyéb anyagi és nem 
     anyagi ágazatok 

       19    

 

Ha pl. a belső mátrixban a táblázatba szereplő százalékos értékeket írjuk be….. (figyelem, ezek 

csak gyakorlásra szolgáló adatok!) akkor a következő megállapításokat tehetjük: 

Minden ágazat kibocsátó és felhasználó egyben. A 8. sorszámot viselő oszlop és sor egyaránt a 

mezőgazdaságot tartalmazza. A sorokban követhetjük nyomon a mezőgazdasági kibocsátás 

sorsát (sor-sors). A táblázat alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a mezőgazdasági 

kibocsátás 19%-át maga a mezőgazdaság „vette át”, míg 35,5%-a a kibocsátásnak az 

élelmiszeriparban landolt. Egyéb nemzetgazdasági ágakhoz is kerülnek a mezőgazdaságban 

előállított anyagok, szolgáltatások, de itt az arányok jóval szerényebbek. Összességében arra 

következtetésre juthatunk, hogy a mezőgazdasági kibocsátás túlnyomó része más ágazatok 

továbbfelhasználására kerül. Az összes ágazat számára átadott kibocsátási érték képezi a 

mezőgazdasági folyó termelési célú kibocsátását. Ha még emlékszünk: Bruttó hozzáadott 

érték=bruttó kibocsátás-folyó termelő felhasználás. A táblázat adataiból leszűrhetjük azt a 

következtetést, hogy a mezőgazdaság kibocsátásának túlnyomó része nem végső felhasználásra 

kerül, hanem továbbfelhasználásra. 
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Az oszlopokban találjuk azokat az ágazati kibocsátásokat, amelyek a mezőgazdaság számára 

biztosítják az agrártermelés folyamatát. A mezőgazdaság-mezőgazdaság kereszteződésben 

természetesen most azt látjuk (oszlopoldalról szemlélve), hogy a mezőgazdaság mennyit vesz 

át saját magától – ez itt a mezőgazdasági eredetű folyó termelő-felhasználás tartománya.  

Kalandozásunkat célszerű folytatni az Y mátrix területén, ahol a sorokban továbbkövethetjük a 

mezőgazdaság kibocsátásának sorsát. Azt már tudjuk, hogy a kibocsátás oroszlánrésze további 

felhasználásra kerül más ágazatok által (azok ráfordításává válik). 

  

Termelő  
felhasználás 

Végső felhasználás 
Felhasználás 

összesen 

    

Végső 
fogyasztás 

Beruházás Készlet- 
változás 

Export 

  

1.Vegyipar             

2. Kohászat ...             

 .             

 .             

 .             

7. Élelmiszerip. 26,7 50,4     21,5 100 

8. Mezőgazd. 62,6 24,3 0,7 1 11,3 100 

 

Az Y mátrix területén találjuk meg arra kérdésre a választ, hogy mi lett a sorsa a mezőgazdasági 

kibocsátásának azon részével, amely nem került továbbfelhasználásra más ágazatok, vagy maga 

a mezőgazdaság által. Ez a végső felhasználás mátrixa. Ahogy látjuk a termelő felhasználás és 

a végső felhasználás együttesen mutatja meg a kibocsátás sorsát. Nem meglepő módon az 

élelmiszeripar kibocsátása esetén a végső felhasználás hangsúlyosabban jelenik meg a folyó 

termelőcélú kibocsátáshoz képest. 

A felvázolt összefüggés alapján, ha továbbgondoljuk a fentieket elmondhatjuk, hogy 

A mezőgazdaság 

• egyre inkább elveszti élelmiszertermelő jellegét, alapanyag-termelővé válik 

(nyersanyagtermelés), 

•  termelési célú kibocsátásának részaránya nő (kb. 60%) a végső felhasználással 

szemben (kb. 40%), 
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• legnagyobb kibocsátása az élelmiszeripar felé történik, a másik legnagyobb kibocsátási 

forrás saját maga (pl. vetőmag, tenyészállatok, takarmány) és jelentős a kibocsátás az 

iparba (pl. könnyűipar) is. 

ráfordítási kapcsolatai között meghatározóvá válik az ipar szerepe, saját anyag felhasználása 

jelentős, de csökkenő (csökken a mezőgazdasági eredetű termelő- felhasználás aránya a teljes 

termelő-felhasználáson belül) 

  



 
 

96 
 

IX. Nem csak az autómon van index 

 

A Minden Tudás Egyetem szakkollégiumának működése méltán hívta fel magára a figyelmet. 

A kollégium szakmai irányításával megbízott fiatal, ambiciózus és valóban tehetséges kolléga 

munkájának eredményeként a kollégium nem szűkölködik pénzügyi forrásokban sem. E 

valóban irigylésre méltó helyzetnek köszönhető, hogy a kollégium szakmai vezetője az 

egyetemi hallgatókat valóban érdeklő témákból állíthatta össze a tárgyév szakmai programját 

úgy, hogy az egyes szakmai témák előadói a szakterület nemzetközileg is elismert képviselői 

lesznek. A szaktekintélyek a felkérést örömmel vállalták, mivel hallották hírét a kollégium 

példaszerű működésének. 

 

A kollégium vezetője azzal a kéréssel is előállt, hogy a megszokottól – előadás és kérdések 

feltétele - eltérő módszerrel kellene a kérdéseket megtárgyalni. E témáról a kollégium 

vezetésével is beszélgettek. Okos Tóbiás azzal az ötlettel állt elő, hogy az első téma: Az indexek 

és azok szerepe a szakmai döntések meghozatalát megalapozó elemzési munkákban legyen. 

Tóbiás kifejezésével élve „Ez a könnyűnek nem nevezhető kérdéskör, játékos formában, a 

hallgatók aktív közreműködésével kerüljön megtárgyalásra.”  A másfajta megközelítés 

lényegét úgy foglalta össze, hogy lépésről-lépésre haladva, a mindennapi életből vett példákból 

kiindulva lenne célszerű eljutni a szakmai kérdések megtárgyalásáig és azok gyakorlati 

alkalmazásának legfontosabb kérdéseihez. Mindezeket figyelembe véve javasolta a 

problémakör címének:  „Nem csak az autómon van index”. A vezetőség többsége üdvözölte 

az ötletesnek tartott címet és el is fogadták. A meghívók e címmel kerültek kiküldésre.  

 

Amikor az előadásra felkérték – az olasz születésű, de magyar férjjel bíró Igyehnáb Garibella 

előadót, vázolták neki az előadás felépítését, annak főbb szempontjait. Ezek az alábbiakban 

összegezhetők:  

1) Az index fogalmi jelentései 

2) Indexek a mindennapokban (A gyakorlati életből vett példák alapján értelmezni a 

fontosságukat). 

3) Az indexek szakterületi alkalmazása 

 ÉRTÉK, ÁR VOLUMENINDEX 

 A MEZŐGAZDASÁGI RÁFORDÍTÁSOK ÁRINDEXEI 

 A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÁRINDEXEI 
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 FONTOS KÉRDÉS- VAGY NETALÁNTÁN VARÁZSLAT? : 

       IGAZ-E? KÉTFÉLE INDEX = OLLÓ  

 

 

FELADAT:  

Az előadás előzőekben vázolt illetve összegzett szempontjai alapul véve készítsék el az 

előadás anyagát. /A feladatott tanári irányítás mellett, team munkában a tantárgy 

gyakorlati foglalkozásain kell megoldani./  

 

 

 

Nem csak az autómon van index 

A megoldás és algoritmusa 

1) Az index fogalmi jelentései 

 

 

Az értelmező szótár szerint: latin eredetű; mutató, jelző 

indico; mutat, jelez 

 

 

2) Indexek a mindennapokban (A gyakorlati életből vett példák alapján értelmezni a 

fontosságukat). 

 Irányyjelző, villogó: a gépkocsi mindkét oldalán, elöl és hátul. Funciója: irányváltást 

mutatja.  

 

            Ha működik                                       és ha nem 

 Állapotjelző szám; testtömeg index 
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 Felsőoktatásban: a leckekönyvet nevezték indexnek is.  

 

 

 

 

 

3) Az indexek szakterületi alkalmazása 

 ÉRTÉK, ÁR VOLUMENINDEX - STATISZTIKA 

 A MEZŐGAZDASÁGI RÁFORDÍTÁSOK ÁRINDEXEI4 

o Ráfordításiár-indexek 
Nem csak az ipari eredetű, hanem a mezőgazdasági eredetű felhasználást (pl. 
vetőmag, takarmány) is figyelembe veszik. A ráfordítások árindexe tartalmazza 
mind a folyó termeléshez felhasznált termékek és szolgáltatások, mind a 
mezőgazdasági beruházási javak árindexeit. 

 

 A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÁRINDEXEI1 

o Mezőgazdasági termelői árindex 

A mezőgazdasági termelőktől továbbértékesítésre vagy feldolgozásra 
felvásárolt, valamint közvetlenül a lakosságnak fogyasztásra (piacon) eladott 
mezőgazdasági termékekért a termelőknek kifizetett árak változásait mutatja. 
2000. évig nem tartalmazza a mezőgazdasági termelők egymás közötti 
forgalmában értékesített termékeket (például takarmány, továbbtartásra szánt 
élő állatok). Az indexeket a Laspeyres-formula szerint számítjuk, amelynél a 
súlyt a mezőgazdaságon kívülre történő értékesítés értékarányai képezik. Az 
előző év azonos időszakához viszonyított indexeket 2000. évig az 1995. évi 
bázison, ezután 2000. évi bázison számított indexek alapján képezzük. 
 

 FONTOS KÉRDÉS- VAGY NETALÁNTÁN VARÁZSLAT? : 

       

 
4 https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/fogalomtar.html 
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IGAZ-E? KÉTFÉLE INDEX = OLLÓ 

o Agrárolló 
A mezőgazdasági termelői árindex osztva a mezőgazdasági ráfordítások 
árindexével. Ha az agrárolló értéke 100 feletti, akkor a termelők árviszonyokból 
eredő jövedelmi helyzete javul. 
 

Agrárolló 

 

1. ábra:A műtrágya hatóanyagárak és a búza árának alakulása 
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2. ábra: Az eltérő áremelkedések hatása egy tonna búza műtrágya hatóanyagigényét 
fedező búza mennyiségére folyó áron (II. szántóföldi termőhely, barna erdőtalaj) 

 

 

1. táblázat: Az agárolló alakulása 
(Előző év=100) 

 

Év 
Mezőgazdasági 
termelői 
árindex (%) 

Mezőgazdasági 
ráfordítási 
árindex (%) 

Agrárolló 
(%) 

1991 100,4 132,6 75,7 

1992 112,8 108,0 104,4 

1993 119,4 120,0 99,5 

1994 120,8 118,1 102,3 

1995 126,5 123,7 102,3 

1996 133,7 134,3 99,5 

1997 109,2 116,5 93,7 

1998 102,8 107,9 95,3 

1999 102,6 109,5 93,7 

2000 122,5 116,1 105,5 

2001 106,0 111,8 94,8 

2002 98,5 101,1 97,4 

2003 105,9 106,0 99,9 

2004 94,6 108,0 87,6 

2005 100,7 100,0 100,7 

2006 110,6 105,7 104,6 

2007 122,2 114,2 107,0 

2008 97,3 115,0 84,6 
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2009 90,5 94,2 96,1 

2010 116,8 104,4 111,9 

2011 119,3 112,9 105,7 

2012 115,4 106,8 108,1 

2013 92,2 102,1 90,3 

2014 93,9 97,1 96,7 

2015 100,4 98,8 101,6 

2016 96,2 98,5 97,7 
                                          Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 
 
 

3. ábra: Az agrárolló alakulása 
(Előző év = 100) 

 

 

               Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 
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X. Lánc, lánc eszterlánc 

Seholnincsország néhány éve megalapított agrártudományi egyetemének campusán éppen 

ebédidő volt. Az éhes ifjúság gyorsan ellepte a campus éttermét és kíváncsian olvasgatta a napi 

menüajánlatot. Az ország uralkodója legutóbbi beszámolónk óta az agrárgazdaság 

fejlesztésének lelkes hívévé vált és úgy gondolta, hogy a feladatnak a megvalósítása jól 

felkészült agrármérnökök nélkül nem lehetséges. Az egyetemi menza maga is oktatási hellyé 

alakult, ahol a hallgatók felmérhették, hogy a mezőgazdasági termékek hogyan lényegülnek át 

élelmiszerekké. 

Suhaib elragadtatva sóhajtott fel, amikor felfedezte a sáfrányos bárányragut az ajánlatok között. 

– Ez fantasztikus! –mondta a többieknek. – A kedvencem, és itt pont olyan jól készítik, mint 

anyukám!  

A társak nevetve nyugtázták a lelkesedést, Bocha pedig megjegyezte: - Kizárólag Suhaibnak, 

egyenesen a harmatos legelőről! 

Suhaib, aki komoly gondolkodású fiatalember volt és bár tagadhatatlan jóindulattal szemlélte a 

világot, humorérzéke nem volt, vagy legalábbis nem ilyen volt, így szólt: - Kedves Bocha, ne 

haragudj, de tévedsz, a bárányragum nem a harmatos levegőről érkezett. Viszont ha már 

felmerült, hogy hogyan kerülhet hamarosan a tányéromra, akkor akár fel is deríthetnénk azt, 

hogy tulajdonképpen mi mindenre volt szükség a mai fő fogásomhoz. 

- Kezdjük az elejéről! Gondolj az élelmiszerlánc kifejezésre és próbáld összeszedni a 

szereplőket, és azt, hogy közöttük milyen tranzakciókra került sor. Ha szépen elmondod, akkor 

állom a Te kajádat is! 

Bocha rövid gondolkodás után az alábbi választ adta. Bemelegítésképpen még elszavalta 

gyermekkorának egy kedves versét („ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez 

megsütötte, ez az icike-picike pedig mind megette”). 

- A bárányomhoz szükség volt először is olyan szereplőkre, akik biztosították az input 

anyagokat a juhászatnak, ahol a bárányomat meghizlalták. Természetesen kellett valaki, aki a 

meghizlalt bárányt levágta, de előbb valószínűleg meg is kellett vásárolnia azt valakinek a 

termelőtől. A húsfeldolgozó ezután valószínűleg átadta a terméket egy forgalmazónak, aki 

végül értékesítette az étteremnek, ahol aztán az előkészített bárányt végső fogyasztásra 

alkalmas állapotba hozták. Persze itt van még a többi összetevő, amelyeknek az előállításához, 
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feldolgozásához, és a báránnyal való találkozásához hasonló történetre volt szükség. Minden 

egyes fázisban történt egy tranzakció, azaz az inputért fizetett a termelő, a termelőnek fizetett a 

felvásárló, a felvásárlónak fizetett a feldolgozó, a feldolgozónak fizetett a kereskedő, és persze 

fizetett ez a remek oktatási intézmény, majd természetesen én is fizetek. Ez elég sok lépcső, 

nem? És hallottam valamit arról, hogy a bárány felvásárlási árai nem túl magasak, így biztos, 

hogy nagyon nem mindegy a termelőnek, hogy mennyiért kell az inputokat beszereznie. 

- Remek volt Bocha! –dicsérte meg a szép teljesítményt felmutató hallgatót, a szózatot titokban 

végighallgató, az egyetemen éppen titkos látogatást tevő immár szakértői és főtanácsadói 

munkakörben foglalkoztatott Vándor. - Amit az utolsó mondatodban érintettél egy külön nevet 

viselő összefüggésben is megjelenik, melyet agrárollónak hívunk, és amelynek komponensei 

az 1. táblázatban közölteknek megfelelően alakultak  A  két komponens egymáshoz viszonyított 

változása az agrárolló. 

1. táblázat: A mezőgazdaság árindexeinek alakulása 
(2000=100,0) 

Forrás: KSH 

Suhaib, aki mostanában nagyon rákapott az elemzésekre gyorsan megszerkesztette az 1. ábrát.  

1. ábra: Az árindexek és az agrárolló alakulása 

 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

- Hmm, mondta Bocha. –Úgy látszik az agrárolló egy kicsit kinyílt az utóbbi időszakban. 

A diskurzus közben egyre több hallgató csatlakozott a bárány sorsát megtárgyaló csoporthoz. 

Páran helyeslően bólogattak, néhányan okosan néztek, voltak, akik csodálkozva pislogtak és 
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egy bátor ifjú bevallotta, hogy nem világos neki a teljes folyamat. Mivel ez a hallgatói csoport 

rendkívüli empátiával rendelkezett készségesen siettek a lemaradt és egy kicsit emiatt 

elszomorodott társ segítségére a magyarázattal 

FELADAT:  
Magyarázzuk el az elszomorodott hallgató társunknak az összefüggéseket. 
 

Ugye emlékszünk? „Lánc, lánc eszterlánc….” 

A megoldás és algoritmusa 

A történet rövid és általános érvényű kivonata: 

„Az elfogyasztott ebédhez szükség volt először is olyan szereplőkre, akik biztosították az input 

anyagokat a mezőgazdasági termelőnek. A termelőtől a terméket a felvásárló veszi át, aki vagy 

maga dolgozza fel azt, vagy továbbértékesíti a feldolgozónak, aki a végtermék forgalmazójának 

adja át, aki végül értékesítette annak a kiskereskedőnek, vagy vendéglátónak akitől a fogyasztó 

végül megvásárolta. Minden egyes fázisban történt egy tranzakció, azaz az input 

szolgáltatójának fizetett a termelő, a termelőnek fizetett a felvásárló, a felvásárlónak fizetett a 

feldolgozó, a feldolgozónak fizetett a kereskedő, és persze fizetett a kiskereskedő/vendéglátó, 

majd természetesen én is fogyasztóként fizettem”. 

A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: 

  Agrárgazdaságtan: 

 Az élelmiszerlánc szereplői 

O input szolgáltatók 

O termelők 

O feldolgozók 

O forgalmazók 

 Koncentráció, koordináció és integráció 

 Termelői ártól a fogyasztói árig 

Makroökonómia 

 Ár, árszínvonal, árindex 

A megoldás kibontása: 

1. A mezőgazdasági termeléshez különböző input anyagok és szolgáltatások 

igénybevételére van szükség. 
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A termeléshez szükséges ráfordításokat Seholnincsország statisztikai hivatala az 

alábbiak szerint veszi figyelembe (mindennemű hasonlóság a magyar statisztikához 

kizárólag a véletlen műve): 

Folyó termelő-felhasználás 

Vetőmagok 

Energia 

Műtrágya 

Növényvédő szerek 

Takarmány 

Gépek fenntartása és javítása 

Épületek fenntartása és javítása 

Állatgyógyászati készítmények 

Egyéb költségek 

Mezőgazdasági beruházások 

Gépek 

Épületek 
 

Az inputok szolgáltatói között több közismert multinacionális cég nevét fedezhetjük fel, 

gondoljunk csak a John Deere traktorokra, a DuPont növényvédőszereire, vagy akár a Ross 

broilerre. Az inputok beszerzése a termelő számára rendkívül fontos, hiányukban vagy 

egyáltalán nem is lehet folytatni a tevékenységet, vagy a tevékenység eredménye romlik. 

Könnyű belátni, hogy az input anyagok (ráfordítás) beszerzése során a termelő azok árát nem 

képes érdemben befolyásolni, ha mégis találkozik kedvezményes lehetőségekkel, azok 

általában gondosan és előre kidolgozott értékesítési stratégia részét képezik. A ráfordítások 

árszínvonalának különböző időszakok közötti változását fejezi ki a ráfordítások árindexe. A 

termelő által a termelés során felhasznált inputok ára az előállított termékben „él tovább”. A 

termelő a termék értékesítésekor ún. termelői árat kap annak megvásárlójától. A termelői 

árszínvonal időszakok közötti változását a termelői árindex fejezi ki. A két árindex egymáshoz 

viszonyított aránya az agrárolló, amely az árollók egyik típusa.  (Lásd. 1.táblázat és 1. ábra).   

Az árolló azt mutatja, hogy a bevételt biztosító termékek bázisidőszakival azonos, illetve 

egységnyi volumenéért mennyivel nagyobb vagy kisebb volumenű másféle termék kapható 

cserébe a tárgyidőszakban. Az agrárolló számításakor a mezőgazdasági termelőiár-indexet 

osztjuk a mezőgazdasági ráfordítások árindexével (KSH).  

Amikor azt halljuk, hogy az agrárolló nyílik, akkor arról van szó, hogy a ráfordítási árak 

nagyobb mértékben nőnek, mint a termelői árak, ami a termelők számára kedvezőtlen helyzetet 
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teremt. Az ábra alapján elmondható, hogy 2010-2012 között az agrárolló záródott, az ezt követő 

időszakban azonban újra nyílik. 

A termelő tehát a különféle inputok felhasználásával termel, majd a megtermelt termék 

megközelítőleg az alábbi utat teszi meg (egyelőre az import és export kérdésével nem 

foglalkozunk) (ábra). Természetesen a sematikus ábrához (1. ábra) képest lehetnek és annak 

1. ábra: Az ellátási lánc szereplői 

 

léteznek is eltérő megoldások (pl. rövid ellátási láncok). A feldolgozó átalakítja a terméket, 

megváltoztatja jellemzőit, és olyan termékké alakítja a nyersanyagot, amit a fogyasztók 

kívánnak. Az átalakítás során a feldolgozó új terméket és ezzel új (hozzáadott) értéket teremt. 

A feldolgozók lehetnek készterméket előállítók és további alapanyagot előállítók is (pl. a 

malomipar a búzából lisztet állít elő, a sütőipar a lisztből kenyeret süt). Nincs annak sem 

akadálya, hogy egy-egy feldolgozó mindkét tevékenységben részt vegyen. A feldolgozók 

értékesíthetik utána termékeiket kereskedelemnek, vagy a vendéglátóipar felé (pl. az USA-ban, 

ahol az élelmiszerre költött kiadásoknak durván a felét a vendéglátásban költik el a fogyasztók, 

nagy jelentősége van ennek a szakosodásnak). 

A folyamat több pontján is találkozunk azokkal a kereskedő/forgalmazó vállalatokkal, amelyek 

szintén értéket állítanak elő azáltal, hogy megváltoztatják a termék helyét és időbeliségét. Ha 

jobban belegondolunk, lenyűgöző az a kereskedelmi, forgalmazási rendszer, amely révén szinte 

bármikor és bárhol beszerezhetjük kedvenc élelmiszereinket. 

Minden egyes termékértékesítés csereügylet egyben is, amikor termék-pénz interakcióra kerül 

sor. A hozzáadott érték megjelenésével a feldolgozott, szállított termék ára növekszik és 

természetesen minden szereplő költségeinek fedezésén felül profitot is szeretne realizálni. Ha 
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ehhez hozzátesszük a már ismertetett tényt az inputok szolgáltatóinak nagy gazdasági erejéről, 

illetve azt, hogy a mezőgazdasági szereplők száma nagy, piacbefolyásoló képességük viszont 

jóval alacsony a koncentráltabb feldolgozóiparhoz, illetve kereskedelemhez képest, akkor 

választ kapunk arra kérdésre, hogy miért olyan problematikus gyakran a termelők helyzete. A 

későbbiekben majd arra a kérdésre is választ szeretnénk találni, hogy ezt a helyzetet hogyan 

lehet érdemben kezelni. 

 


