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Előszó 
 

 

A jegyzet célja a mesterképzésbe bekapcsolódó, de alapképzésük során közgazdasági 

ismereteket nem tanult hallgatók számára a szükséges közgazdaságtani ismeretek tömör 

összefoglalása. A tananyag terjedelme egy oktatási félév alatt heti két órában megtanulható 

ismeretanyagot ölel fel. Előismeretként elemi matematikai ismereteket tételez fel – 

középiskolai képzést meg nem haladó mennyiségben, ugyanakkor a tárgyalásmód lehetővé 

teszi ezen ismeretek alapszintű felfrissítését is. 

A jegyzet felépítése a közgazdaságtan oktatásában általánosan oktatott anyag 

szerkezetét követi, bár a terjedelmi korlátok miatt némileg tömörített formában. A gazdaság, 

gazdálkodás alapfogalmainak (1. fejezet) és a piac működésének (2. fejezet) áttekintése után a 

harmadik és negyedik fejezet mikroökonómiai eszköztár alapelemeit foglalja össze 

(fogyasztói viselkedés, termelői viselkedés, termelési függvény, rövidtávú 

költségfüggvények, profitmaximalizálás) a határelemzés eszköztárát felhasználva. Ezután a 

termelési tényezők piacának sajátosságairól (5. fejezet), majd a piaci elégtelenségek 

kérdéseiről (6. fejezet) esik szó. 

A jegyzet második részében – a 7. – 11. fejezetekben – a makrogazdaság 

működésének sajátosságait tekintjük át. Itt először a makrogazdaság vizsgálatának eszközei, 

alapfogalmai kerülnek szóba, majd a 8. fejezetben a makrogazdasági teljesítmények és 

jövedelmek mérésére használatos mutatószámokat – a GDP-t és a kapcsolódó jövedelmi 

mutatókat  – tárgyaljuk.  A 9. fejezet a makrogazdaság két fő piacát – az áru- és pénzpiacok 

működését – mutatja be, és a makroökonómiai egyensúly keynes-i modelljének felépítésével 

zárul. A 10. fejezet a makrogazdaság kibocsátásának meghatározódásával foglalkozik, a 

termelés és a foglalkoztatás, a munkaerőpiac és a munkanélküliség kérdéseit tárgyalja. A 

fejezetet a makrogazdasági kereslet és a makrogazdasági kibocsátásának egyensúlya, az 

árszínvonal meghatározódása és az inflációt kiváltó okok bemutatása zárja. Az utolsó, 11. 

fejezetben az előző fejezetekben felépített makroökonómiai eszköztár segítségével 

értelmezzük a gazdaságpolitika eszközeit, a fiskális és monetáris politika alapfogalmait, majd 

a napjainkban hazánk gazdaságpolitikája számára is meghatározó néhány kérdés – a 

nemzetközi fizetési mérleg, kormányzati deficit és eladósodás, illetve a gazdasági növekedés, 

fejlődés és a konjunktúraciklusok zárják a fejezetet. 

Az adott terjedelmi korlátok között a jegyzet célja nem lehetett az érintett témakörök 

teljes mélységű tárgyalása, erre számos ragyogó magyar illetve nemzetközi – magyarul is 

elérhető – szakkönyv áll rendelkezésre, amelyeket hazánk közgazdasági, gazdaságtudományi 

karai használnak; ezekből számosat az irodalomjegyzékben is felsoroltunk. Itt csupán annyit 

tűzhettünk ki célul, hogy a tárgyalt témakörök elegendő ismeretet nyújtanak a hallgatóknak, 

hogy akár a magángazdaság szereplőiként – fogyasztóként, munkavállalóként, vagy 

vállalkozóként -, akár a közszférában döntéshozóként, akár pedig a gazdaságpolitika 

befolyásolása érdekében a parlamenti választásokkor szavazva tudatos döntést hozó 

állampolgárként – rendelkezzenek az általános eligazodás képességével, továbbá a 

gazdálkodási szakmai tárgyak elsajátításához szükséges alapismeretekkel. A jegyzet 

definíciói, fogalmai, a tárgyalt ismeretanyag számos kitűnő szakkönyv és tankönyv anyagára 

támaszkodnak, melyek közül csupán a legfontosabbakat tudtuk felsorolni az 

irodalomjegyzékben és a szövegben, hiszen ellenkező esetben a szöveg nehezen olvashatóvá, 

a szöveg pedig kezelhetetlen terjedelművé duzzadt volna. A jegyzet nem törekedett a tárgyalt 

anyag részletes matematikai kifejtésére, a matematikai képletek használatát igyekeztünk a 

középiskolai ismereteket meg nem haladó szinten tartani, és a matematikai precizitás helyett 

inkább a tartalmi, értelmezésbeli elemeket hangsúlyoztuk.  
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1. fejezet: A közgazdaságtan tárgya, alapkérdései, alapfogalmak  

 

 
1.1. Gazdaság, gazdálkodás, szűkösség, termelési tényezők  

 

 

Az egyetemeken tanuló diákok jelentős része a felsőoktatásban találkozik először 

közgazdasági ismeretekkel. Ugyanakkor a mindennapi életben számos olyan problémával, 

döntési helyzettel találkozunk, amelyekhez szükség van a gazdaságban való alapvető 

eligazodás képességére, ehhez pedig a közgazdaságtudomány eszközei, módszerei adnak 

segítséget. 

Miért tanulunk egyáltalán közgazdaságtant? A kurzust hallgató diákok jelentős része 

számára persze egyszerű a válasz: mert kötelező tárgyként szerepel a tantervben. A valódi 

magyarázatot azonban az előző bekezdésben megfogalmazottak adják. A piacok 

működésének megértése mindenki számára fontos, akár fogyasztóként, akár valamely termék 

eladójaként van jelen ezen a piacon. Az alkalmazottak, munkavállalók tudásukat, 

munkavégző képességüket a munkaerőpiacon valamely vállalkozás számára próbálják eladni, 

majd a kapott munkabérüket valamilyen termék, szolgáltatás piacán akarják elkölteni. Fontos 

értenünk, hogy ezeket a piacokat hogyan befolyásolják a gazdaság egyéb tényezői, hogyan 

reagálnak külső hatásokra, hiszen csak ezek ismeretében tudunk megfontolt döntést hozni 

arról, hogy mikor vegyünk autót, mikor kezdjünk takarékoskodni lakásvásárlásra, a 

megtakarított pénzünket a bankba tegyük-e, vegyünk-e hitelre mosógépet. Különösen fontos, 

hogy döntéseink alternatív költségeivel is tisztában legyünk, azaz lássuk, mit áldozunk fel egy 

cél érdekében. Emellett a társadalom tagjaként, felelősségtudattal rendelkező állampolgárként 

időről időre választhatunk, szavazhatunk, hogy milyen kormányt szeretnénk látni az 

országunk élén. A kormány irányítja a gazdaságpolitikát, és ha értjük ennek közgazdasági 

hátterét, akkor van esélyünk, hogy a választásokon a számunkra elfogadható 

gazdaságpolitikai irányra adjuk voksunkat (Mabry – Ulbrich, 1994). Így tehát a társadalom és 

gazdaság szereplőjeként, tudatos és jól informált állampolgárként a közgazdaságtudományi 

alapismeretekre támaszkodva tudunk megalapozott döntéseket hozni.  

A közgazdaságtan minden további alkalmazott gazdasági tantárgy alaptudománya. 

Megadja a fogalomrendszert, a törvényszerűségek, összefüggések alapját. A 

vállalatgazdaságtan, marketing, pénzügy, agrárgazdaságtan, gazdaságpolitika nem művelhető 

elméleti közgazdaságtudományi alapozás nélkül. 

A közgazdaságtan tudománya - a matematikához hasonlóan - logikai érvelésre és 

matematikai eszközökre támaszkodik. Ugyanakkor erőteljesen alapoz a szociológia és a 

történettudomány ismereteire, hiszen vizsgálati tárgya, azokhoz hasonlóan az emberek és 

társadalmi csoportok viselkedése, döntései. 

 

 

1.1.1 Közgazdaságtani alapelvek, módszerek 

 

 

A közgazdaságtan tehát dönteni, választani tanít. Az egyének életük során 

számtalan döntést kénytelenek hozni. Tanuljunk-e egy órával többet, vagy menjünk inkább 

vacsorázni? Pepsi-Colát vagy tejet vegyünk a mai napra szánt pénzünkből? Mérnöknek, vagy 

kórházi ápolónak tanuljunk-e? Súlyemelést, birkózást, vagy esetleg golfozást válasszunk 

szabadidős sporttevékenységnek? A lakosság a választott kormányzaton keresztül olyan 

döntéseket is hoz, hogy mire költse a társadalom a befizetett adókat: autópályát építsünk, 
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vagy gátat, esetleg a hadsereg modernizálására, vagy szociális bérlakások építésére költse a 

kormányzat az adóbevételeket? Ha ezek mindegyike szükséges, akkor melyiket milyen 

arányban valósítsa meg? Az egyén illetve a közösség a saját létének fenntartásához tehát 

javakat, szolgáltatásokat, tevékenységeket igényel, és az ezek iránti hiányérzet motiválja is 

ezen szükségleteinek kielégítésére.  A szükséglet az egyén és a közösség szubjektív 

hiányérzete, életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény (Farkasné Fekete – Molnár, 2007).  

A közgazdaságtan a gazdasági  tevékenységekkel kapcsolatos szükségletekkel foglalkozik, 

ezek kielégítésének eszközei a javak, a javak révén történő szükséglet-kielégítést nevezzük 

fogyasztásnak. 

Miért muszáj dönteni, választani? Azért, mert a termékek, szolgáltatások 

előállításához szükséges erőforrások korlátozottak, akárcsak ezen termékek megvásárlására, 

elfogyasztására fordítható erőforrásaink. Ugyanakkor az erőforrásokat szinte végtelenül 

sokféle célra fel lehetne használni. Az egyik legfontosabb korlátozott erőforrás az idő. A nap 

24 órából áll, az emberi élettartam véges. A tanulásra fordított időt nem lehet ugyanakkor 

teniszezésre, vagy egy kávé elkészítéséhez felhasználni. Korlátozott erőforrás a termőföld is, 

a szén és a kőolaj, az esztergagépek száma, a beton, és az emberi munkaerő is, míg ezek 

felhasználási lehetőségei szinte végtelenek. Egyszerűen nincs annyi erőforrás, mint amennyi 

az emberek által igényelt autók, farmernadrágok, számítógépek, TV készülékek, élelmiszerek 

előállításához szükséges lenne.  

Szűkösség: Az erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre, míg a felhasználásukra 

irányuló emberi igények végtelenek. 

Mivel a termelő erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre, ezért muszáj eldönteni, 

hogy mire használjuk fel őket. A szűkösség viszonyai melletti döntések és választások 

képezik a közgazdaságtan fő tárgyát. Kimondhatjuk tehát, hogy a közgazdaságtan tudománya 

azt vizsgálja, hogyan osztják meg az egyének a szűkös erőforrásokat az egymással versenyző 

felhasználási célok között, úgy, hogy ezzel elégedettségüket maximalizálják.  

A közgazdaságtan a döntések és választások tudománya a korlátozott lehetőségek 

világában (Mabry – Ulbrich, 1994). A döntési kényszer az erőforrások, és következésképpen 

a javak szűkösségéből, a döntés lehetősége pedig az alternatívák létezéséből ered. 

A szűkösség viszonyai közti döntések közös eleme, hogy minden választásnak 

költsége, ára van. Ha az egyik alternatívát választjuk, akkor le kell mondanunk a másikról, 

illetve mindegyiket csak részben valósíthatjuk meg - amikor Ön ezt a könyvet olvassa, akkor 

nem mehet éppen biciklizni. Mivel az emberek a döntéseik révén a lehető legjobb kimenetelt, 

élvezetet vagy megelégedést szeretnék elérni, azaz az egyéb alternatívák feláldozásáért 

cserébe a választott alternatívától az elérhető maximális előnyt várják el, a döntéshozás 

folyamata és a vele járó költségek, áldozatok ismerete nagyon fontos. A választott döntés 

miatt feláldozott egyéb alternatívák hasznát feláldozott haszonnak, vagy alternatív 

költségnek (opportunity cost) nevezi a közgazdaságtan (Mabry – Ulbrich, 1994; Case et al, 

2009; Kopányi, 1993; Samuelson-Nordhaus, 1987). 

Alternatív költség: Egy erőforrás használatának alternatív költsége annak a legjobb 

alternatívának a feláldozott haszna, amelynek megvalósításáról le kellett mondanunk, hogy az 

erőforrást a kiválasztott tevékenységre fordíthassuk. Tehát, ha a választott tevékenység a 

legjobb alternatíva, akkor az alternatív költség a második legjobb alternatíva feláldozott 

haszna. 

A közgazdaságtan tudományát általában a szűken értelmezett gazdasági problémákra, 

például a termelés, a piacok, vagy a valutaárfolyamok problémáira alkalmazzák. A 

közgazdaságtan tehát társadalomtudomány, az embereknek, embercsoportoknak a 

termelésben, az elosztásban, a cserében és a fogyasztásban felmerülő döntési alternatíváival, 

ezek társadalmi következményeivel foglalkozik. A közgazdaságtan azt tanulmányozza, hogy a 
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társadalmak miként használják a szűkös erőforrásokat értékes termékek előállítására, és 

hogyan osztják el ezeket a népesség csoportjai között (Samuelson – Nordhaus, 2004).  

Az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával és 

fogyasztásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége a gazdaság. A gazdaság 

szoros kölcsönhatásban van a társadalom egyéb szféráival, a politikával, a kultúrával, az 

ideológiával, de el is különül azoktól. Egyrészt megteremti azok működésének anyagi alapját, 

másrészt azok vissza is hatnak a gazdaságra. A gazdasági tevékenységeknek két végpontja 

van, a termelés és a végső felhasználás, azaz a fogyasztás (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

A szükségletek kielégítése tehát javak fogyasztása révén történik. A javak tehát 

hasznos tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek valamely szükséglet kielégítésére teszik 

őket alkalmassá, és ezen hasznos tulajdonságok összességét nevezzük hasznosságnak. A 

szükségletek kielégítésére alkalmas javak egy része a természetben közvetlenül felhasználható 

állapotban megtalálható (például a napfény, a levegő, a vadon termő növények, vadon élő 

állatok), tehát nem emberi munkával állították őket elő. Ezeket a javakat szabad javaknak 

nevezzük. A javak más része emberi munka, gazdasági tevékenység révén keletkezik, ezek a 

gazdasági javak. A szükségletek kielégítése túlnyomórészt gazdasági javakkal történik 

(Farkasné Fekete - Molnár, 2007).  

A javak egy része egyéni szükségleteket elégít ki, ezeket magánjavaknak nevezzük, 

más részük viszont egy közösség számára jelent szükségletkielégítési lehetőséget, ezeket 

hívjuk közjavaknak. A magánjavakat tehát az egyének egyénileg fogyasztják, és ha valaki 

elfogyasztotta egy egységüket, akkor másvalaki már nem fogyaszthatja el ugyanazt az 

egységet. Így tehát a magánjavak fogyasztásáért versengés folyik a fogyasztók között (ilyen 

javak a fagylalt, a kenyér, a ruházat, stb.). A közjavak ezzel szemben egy közösség – ország, 

település, - minden tagjának egyidejűleg állnak a rendelkezésére, nem oszthatóak, tehát vagy 

az egész közösség egyszerre fogyaszthatja őket, vagy senki sem (ilyenek például a 

közvilágítás és a honvédelem), ezért fogyasztásukból senki nem zárható ki (Farkasné Fekete - 

Molnár, 2007).  

A közgazdaságtan elsősorban a magánjavak termelésének, elosztásának és 

fogyasztásának összefüggéseivel, piaci mechanizmusaival foglalkozik. Ugyanakkor a 

közösségek szükségleteinek közjavakkal való kielégítése is erőforrások felhasználását igényli, 

így a közjavak előállítása, és elosztása napjaink gazdaságának fontos kérdése. A szabad 

javaknak tekintett termelési erőforrások sem hagyhatók ma már figyelmen kívül a 

közgazdasági döntések meghozatalakor, hiszen az emberi tevékenység környezetromboló 

hatása miatt ma már ezek a javak sem tekinthetők korlátlanul rendelkezésre állónak. A 

természeti erőforrásokat túlzott mértékben kihasználó gazdasági szereplők korlátozzák 

másoknak ezen erőforrásokhoz való hozzáférési lehetőségeit, azaz tevékenységükkel a velük 

gazdasági kapcsolatban nem állóknak kárt okoznak (tevékenységük ún. külső - externális – 

hatásokkal jár). A modern társadalmakban egyre nagyobb szerep jut a közjavaknak és a 

környezeti, közösségi szempontokat figyelmen kívül hagyó negatív externáliáknak. A  

közjavak előállításának és elosztásának problémáit, valamint az externális hatások kérdéseit a 

piaci mechanizmusok nem képesek hatékonyan kezelni, megjelenésük a piac kudarcaként is 

felfogható, amelyre a közgazdaságtan jelenleg csak korlátozott mértékben képes megoldást 

adni (ld. a 6. fejezetet). 

Tágabb értelmezésben a közgazdaságtan módszereit és logikai érvelését az emberi 

viselkedés széles körére ki lehet terjeszteni, a pszichológia, a statisztika, a politikatudomány, 

a vezetéstudomány, az operációkutatás problémáira is alkalmazva. Az emberi élet számos 

területén kell szűkös erőforrásokra támaszkodva a lehető legjobb eredménnyel járó döntést 

megtalálni. Az ilyen döntések mindegyikére igaz kell, hogy legyen néhány alapelv. Az 

önérdek követése azt jelenti, hogy a döntéshozó személy saját ízlése, értékrendje alapján 

mérlegeli a lehetséges alternatívákat, a saját szempontjából értékeli a döntés eredményeit. A 
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hatékonyságra való törekvés azt jelenti, hogy az egyén a döntései, választásai révén a 

rendelkezésére álló erőforrásokat úgy használja fel, hogy a számára legnagyobb 

elégedettséget, élvezetet, legkedvezőbb kimenetelt nyújtó alternatívát valósíthassa meg az 

elérhető lehetőségek közül. A döntéshozó egyénről feltételezzük, hogy racionálisan választ, 

tehát az ismert tények birtokában azt az alternatívát választja, amelyről feltételezi, hogy 

számára a legnagyobb élvezetet, elégedettséget biztosítja - azaz például vásárláskor azonos 

minőségű termékek esetén inkább az olcsóbbat választja, mert ebből többet tud megvásárolni 

(Mabry – Ulbrich, 1994). 

Az egyén döntései meghozatalakor a határelemzés logikája szerint gondolkozik. A 

valóságban viszonylag ritkák a „mindent vagy semmit‖ típusú döntések, sokkal gyakrabban 

kell olyanféle döntéseket hoznunk, hogy fogyasszunk-e egy kicsivel többet egy adott 

termékből (például menjünk-e el még egyszer vendéglőbe vacsorázni ezen a héten, vagy 

ehelyett inkább moziba menjünk),  termeljünk-e egy kicsivel többet valamiből (azaz növelje-e 

például a pék a naponta megsütött kiflik mennyiségét egy kicsivel), ha haszonmaximalizálás a 

célunk. A határelemzés a kis mennyiséggel megnövelt fogyasztás, illetve termelés költségeit 

és hasznát vizsgálja, és ennek révén segíti a döntéshozást.  

Összefoglalva a jelen tankönyvben azt fogjuk feltételezni, hogy a döntéshozó egyén a 

határelemzés szabályai szerint a szűkös erőforrásait megosztja az egymással versengő 

felhasználási módok között úgy, hogy önérdekét követve, racionálisan, 

haszonmaximalizálásra törekedve választja ki a számára legkedvezőbb alternatívát, az egyéb 

feláldozott alternatívák alternatív költségét is figyelembe véve (Mabry – Ulbrich, 1994).  

A közgazdászok gyakran többé-kevésbé leegyszerűsített, de a lényegi pontokat jól 

megragadó modellek segítségével elemzik a döntési problémákat. A modellkészítés első 

lépése magának a problémának a pontos megfogalmazása, majd a modell segítségével a 

lehetséges megoldásokat vázoljuk fel. Ezt követi a lehetséges megoldások értékelése, 

összehasonlítása, a legkedvezőbb alternatíva kiválasztása és megvalósítása. A modellek 

megfogalmazásakor általában egyszerűsítő feltételeket szabunk a lényegi tényezőkre 

koncentrálva, és a kevésbé lényegeseket figyelmen kívül hagyjuk. A probléma vizsgálata 

során a számunkra fontos tényezőkre koncentrálunk, és eközben feltételezzük, hogy a többi 

tényező változatlan marad. Ezt szokás „ceteris paribus‖ feltételnek nevezni (latin, jelentése: 

minden egyéb változatlanságát feltételezve). 

A modellek segítségével hozott döntések szólhatnak rövid távra, ami a mi 

értelmezésünkben azt jelenti, hogy ennyi idő alatt egy, vagy néhány fontosabb befolyásoló 

tényezőt, feltételt nem lehet megváltoztatni. Ez tehát a döntéshozót korlátozza, csak ezen 

változatlan feltételek keretei közt alakíthatja a választását. A hosszú táv viszont olyan 

időintervallumot jelent, amely mellett bármely befolyásoló tényező megváltoztatható, vagy 

megváltozhat, a gazdasági szereplők tehát a lehetőségek kihasználása érdekében rugalmasan 

tudják alakítani döntéseiket. A modellek alapösszefüggéseit grafikonon is szemléltethetjük, 

illetve számszerűsíthetjük, és statisztikai eszközökkel vizsgálhatjuk, illetve 

összehasonlíthatjuk a valós tényadatokkal
1
 (Mabry – Ulbrich, 1994; Case et al, 2009). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Feltételezzük, hogy az olvasó tisztában van a grafikonok, függvényábrázolások alapvető fogalmaival, így 

ismertnek tételezzük fel a következőket: független változó, függő változó, pozitív (azonos irányú) kapcsolat, 

negatív (ellentétes irányú) kapcsolat, egy egyenes vagy görbe meredeksége, növekvő meredekség, csökkenő 

meredekség. Ezek a fogalmak a középiskolai matematikaanyag függvényábrázolásra vonatkozó elemi ismeretei 

közt szerepelnek. 
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1.1.2 Termelési tényezők 

 

 

A szűkös erőforrások körét alaposabban megvizsgálva öt főbb csoportot különíthetünk 

el. Az erőforrások: a termeléshez igénybe vehető termelési tényezők, azaz a munkaerő, a 

természeti tényezők (például a föld, az ásványkincsek), a tőkejavak, a vállalkozói készségek és 

az információ (Mabry – Ulbrich, 1994). Erőforrásnak tekinthető az idő is, de ezt nem 

önmagában, hanem az egyéb termelési tényezők felhasználásának időszükségleteként, 

azokkal összevonva értelmezzük. 

1. Természeti erőforrások (jele: A – Agricultural Land): A természetben létező fizikai 

erőforrások, amelyek a maguk természetes formájában vesznek részt a termelésben. 

2. Munkaerő (Jele: L –Labour): Az ember fizikai és szellemi munkavégző képessége. 

A munkaerőn belül külön meghatározható az ún. humán tőke fogalma. Humán tőke: a 

képzés és tapasztalás során felhalmozott emberi fizikai és szellemi készségek, 

képességek összessége. Míg a munkaerő, azaz az emberi munkavégző képesség az 

emberi lények sajátja, így a természeti erőforrásokhoz hasonlóan a maga természetes 

formájában létezik, a képzés, tapasztalat során felhalmozott készségek és képességek 

sok vonatkozásban hasonlítanak a reáltőkéhez. 

3. Tőke (Jele: K – Kapital): A termelés által létrehozott termelő erőforrás, amely egy 

korábbi termelési folyamatban keletkezett és a következő termelési folyamatokban 

jövedelemszerzést szolgál. Ezen belül reáltőke alatt a fizikai formában megjelenő 

termelő erőforrásokat, azaz gépeket, eszközöket, épületeket értünk, amelyek maguk is 

termelés eredményei. Ugyancsak tőke-erőforrásnak tekintjük a pénzt, amit 

nomináltőkének nevezünk, a a fizikai tőkétől való megkülönböztetés érdekében. 

Ennek a termelésben játszott szerepe abban áll, hogy a pénzért cserébe bármely más 

termelési tényező megvásárolható. Tőkejellegű erőforrás a technológia: termékek és 

szolgáltatások előállításához a termelés technikájára és folyamataira vonatkozó 

rendelkezésre álló tudás, ismeretek. 

4. Vállalkozás, vállalkozó (E - Enterprise, Entrepreneur): Vállalkozás az a szűkösen 

rendelkezésre álló emberi képesség, melynek révén egyéb erőforrásokat hatékonyan 

működtetve a szükségleteket kielégítő javakat (termékeket és szolgáltatásokat) állítunk 

elő. A vállalkozó olyan személy, aki vállalkozási tevékenységet folytat, azaz 

megszervezi az erőforrások felhasználását, kockázatot vállal, és innovációt hajt végre 

a termelés érdekében. 

5. Információ: A termelésre, gazdaságra, környezetre vonatkozó információk a 

kommunikációtechnika révén jutnak el a felhasználóhoz, és egy részük beépül a 

termelésre vonatkozó döntésekbe.  

 

 

1.2. A közgazdaságtan alapkérdései, a termelési lehetőségek határa 

 

 

1.2.1 A közgazdaságtan három alapkérdése 

 

 

Az emberiség történelme során minden társadalomszerveződésnek választ kellett adni három 

gazdasági kérdéscsoportra (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; Mabry – Ulbrich, 1994; 

Samuelson-Nordhaus, 1987): 

•  Mit termeljünk?  

•  Hogyan termeljünk?  
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•  Kinek termeljünk? 

 

1. Mit, milyen mennyiségben állítsunk elő? 

A társadalomnak el kell dönteni, hogy mit termeljen, el kell dönteni, hogy mennyit és 

milyen minőségben, hogy fogyasztási cikkeket (élelem, ruha, hadianyag, stb.) vagy termelési 

eszközöket (gépek, berendezések, ültetvények, járművek, autópálya stb.) állítson elő a 

gazdaság. A fogyasztásicikk-termelés a jelenben, a termelésieszköz-termelés a jövőben emeli 

a jólét szintjét. Ugyanez a döntés megjelenik az egyes termelő szintjén is, akinek el kell 

döntenie, hogy milyen javak termelésére fordítja termelési erőforrásait. Az előállított 

javaknak olyanoknak kell lenniük, amelyekre valós igény van – vagy igény teremthető – a 

gazdaságban, és amelyeket az adott gazdaság vagy termelő hatékonyan, viszonylag alacsony 

költségek mellett képes előállítani. 

 

2. Hogyan termeljük meg a javakat? 

A „hogyan‖ kérdése a termelési technológia megválasztását jelenti, azaz az 

erőforrások különböző lehetséges kombinációi közül egynek a kiválasztását és alkalmazását. 

Egy nemzetgazdaság szintjén el kell dönteni ki, milyen munkát végezzen (mezőgazdasági, 

ipari, szolgáltató, kereskedelmi stb. tevékenységben vegyen részt). Milyen erőforrásokat 

(olajat, szenet, napenergiát stb. fémet, műanyagot stb.), és ezek milyen kombinációit 

használjuk, azaz melyik technológiai változatot alkalmazzuk (környezetszennyezőt vagy 

kevésbé környezetszennyezőt)? Az egyes termelő is választhat technológiát, dönthet, hogy 

munkaigényes, vagy gép-igényes termelést válasszon, itt is megfontolva a felmerülő 

költségek és hatékony kapacitáskihasználás kérdéseit. 

 

3. Kik számára termeljük a javakat? 

A ―Kinek termeljenek?‖ kérdés arra keresi a választ, hogy a különféle javakat és 

szolgáltatásokat  kik fogják elfogyasztani. Itt a gazdaság egésze szempontjából azt a kérdést 

kell megválaszolni, hogy milyen elvek alapján osztják el a megtermelt javakat és a keletkezett 

jövedelmeket a társadalom tagjai és csoportjai között. Az egyes vállalkozó, termelő szintjén a 

kérdés kissé módosítva, a termeléssel megcélzott fogyasztói kör meghatározását jelenti. A 

„kinek termeljünk‖ kérdés szorosan összefügg a „mit termeljünk‖ kérdéssel, a két kérdésre 

csak összehangolt módon tudunk jó választ adni.  

 

 

1.2.2 A termelési lehetőségek határa 

 

 

A szűkösség viszonyai közt tehát döntenünk kell, hogy hogyan osztjuk meg erőforrásainkat a 

lehetséges felhasználási módok között. Ha egy pék a műhelyében kiflit és zsemlét is tudna 

sütni, akkor el kell döntenie, hogy naponta melyikből mennyit süssön. Ha az összes 

erőforrását – a műhelyben lévő kemencék és egyéb a sütéshez felhasznált eszközök 

kapacitását, a rendelkezésre álló munkaerőt (munkaórák számát), a rendelkezésre álló 

nyersanyagot (liszt, élesztő, só, stb.) mind csak kifli sütésére használja, akkor specializálja a 

termelést, és meghatározhatja, hogy így összesen mennyi kiflit tud sütni. Az is előfordulhat, 

hogy az erőforrásai egy részét kifli sütésére, a másik részét zsemle sütésére fordítja, azonban 

ahhoz, hogy a kifli sütése mellett a zsemle sütésére is maradjon erőforrása, kifliből 

kevesebbet tud sütni, le kell mondania a kiflik egy részéről. Annak függvényében, hogy 

mennyi kiflit kíván sütni, meghatározható, hogy a fennmaradó erőforrásokból még mennyi 

zsemle süthető. Tehát minden (a lehetséges maximumot meg nem haladó) kifli mennyiséghez 
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tartozik egy zsemle mennyiség, amely éppen elhasználja a még rendelkezésre álló 

erőforrásokat.  

Ez a folyamat nemcsak egy vállalkozás két termékére, hanem akár egy 

nemzetgazdaság két gazdasági ágazatára is értelmezhető. Az 1.1 ábra bal oldali panelje egy 

ilyen példát mutat. Az ábrán látható gazdaság élelmiszert és gépeket állít elő. a termelési 

tényezőinek teljes kihasználása mellett. Az A-B-C-D-E-F pontok azegyidejűleg előállítható 

gép és élelmiszer mennyiségeket reprezentálják. A lehetséges gép-élelmiszer kombinációkat 

összekötő görbe a  termelési lehetőségek határgörbéje: olyan görbe, amely két termék 

lehetséges maximális kibocsátás-kombinációit adja meg az erőforrások lehető 

leghatékonyabb felhasználása mellett. A görbe minden pontja olyan termék-párt ad meg, 

amelyben az egyik termék termelésének növelése csak a másik termelésének csökkentése árán 

valósítható meg. Az ilyen kombinációkat nevezzük Pareto-hatékony kombinációknak 

(Farkasné Fekete – Molnár, 2007). Az 1.1 ábra  bal oldali paneljén tehát a termelési 

lehetőségek határgörbéje írja le, hogy mely élelmiszer-gép termékkombinációk állíthatók elő 

Pareto-hatékony módon. Látható, hogy ha az élelmiszer mennyiségét szeretnénk 0-ról a 

lehetséges maximális 5 millió tonnára növelni, akkor ahogy növekszik az élelmiszer 

mennyisége, úgy egyre több gépről kell lemondanunk újabb 1 millió tonna többlet-élelmiszer 

előállításáért – azaz a görbe az origóra konkáv.  
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1.1 ábra: A termelési lehetőségek határgörbéje, és növekedése 
Forrás: Saját szerkesztés, Farkasné Fekete – Molnár (2007) alapján 

 

Példánkban, ha az élelmiszer mennyisége 0, akkor 1 millió tonnára növelése 5 ezer 

gép feláldozásával jár (A-B pontok). Ha már 3 millió t élelmiszert termelünk, akkor 4 millió 

tonnára való növelése, azaz újabb 1 millió t élelmiszertermelés már 23 ezer gép feláldozását 

igényli (D-E pontok, 70 ezer gép 47 ezer gépre csökkentése). Ugyanezt tapasztaljuk, ha a 

gépek termelését akarjuk növelni. Azaz minél több élelmiszert termelünk, annál több gépet 

kell feláldoznunk egy újabb tonnányi élelmiszer termelésének lehetőségéért. Ez a csökkenő 

hozadék, vagy másképpen növekvő relatív költségek elve (Farkasné Fekete – Molnár, 2007).  

A bal oldali ábrán a G pont olyan gép-élelmiszer termékkombinációt mutat, amely a 

termelési lehetőségek határgörbéje alatt helyezkedik el. A G pont nem Pareto-hatékony, 

hiszen az élelmiszer mennyisége növelhető lenne a gépek számának csökkentése nélkül, a 

gépeké is az élelmiszer mennyiségének csökkentése nélkül, tehát a G pontban kihasználatlan 

erőforrásokkal rendelkezünk. A H pont viszont elérhetetlen a jelenlegi erőforrásaink mellett, 

hiszen a neki megfelelő élelmiszermennyiség esetén csak a D pont szerinti gép-mennyiség 

lenne előállítható.  
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Az 1.1 ábra jobb oldali paneljén egy nemzetgazdaság termelési lehetőségei határának 

változása látható. A gazdaság kapacitásának – erőforrásainak – bővülése a termelhető 

termékkombinációk bővülését hozza, ezáltal korábban elérhetetlen termékkombinációk is 

megvalósíthatóvá válnak. Ilyen erőforrás-bővülés lehet a munkaerő létszámának, vagy 

képzettségének növekedése, a gépesítés, vagy a modernebb technológia bevezetése.  

 

 

1.2.3. Gazdasági koordináció 

 

 

A gazdasági, piaci szereplők tevékenységének összehangolódását gazdasági 

koordinációnak nevezzük. A modern gazdaságokban a gazdasági koordinációnak három 

alaptípusát szokás megkülönböztetni, ezek a (spontán) piaci koordináció, a bürokratikus 

(centralizált) koordináció, és a vegyes koordináció (Farkasné Fekete - Molnár, 2007). 

A spontán piaci koordináció jellemzője, hogy a gazdaság szereplői piaci 

kapcsolataikban egyenrangúak, mellérendeltek, senki nem rendelkezik a többiekkel szemben 

meghatározó erőfölénnyel. Alapvető céljuk saját pénzben kifejezhető gazdasági eredményük 

maximalizálása. A gazdasági folyamatok összehangolása a piac segítségével történik, nincs 

olyan, a piaci szereplők felett álló gazdasági erő, amely a szereplők tevékenységét irányítani, 

korlátozni tudná. A szereplők viselkedését döntően a piaci árak befolyásolják, amelyek 

informálják a szereplőket, szabályozzák viselkedésüket. A szereplők döntéseihez szükséges 

legfontosabb információkat a pénz közvetíti, döntéseiket az árak, költségek, jövedelmek, 

nyereség és veszteség motiválja. 

A bürokratikus (centralizált) koordináció elvén működő gazdaság tudatos, központi 

tervek és utasítások alapján működik. Itt a gazdasági szereplők alá- és fölérendeltségi 

viszonyok közt működnek, a kormányzat központilag utasításokkal és tiltásokkal irányítja a 

gazdaság működését. Megtervezi, hogy mely termékekből és szolgáltatásokból mennyire van 

szükség, mely gazdasági szereplők milyen erőforrásokhoz juthatnak hozzá, és a fogyasztók 

milyen árak mellett mennyi terméket tudnak vásárolni. A központi előírásokat jogi 

szankciókkal kényszerítik ki, a piac szerepe minimális. Bár elméletileg lehetséges, hogy egy 

irányító szerv pontosan felmérje, hogy a gazdaság és társadalom miből mennyit igényel, és 

ehhez hogyan lehet az erőforrásokat a leghatékonyabban elosztani, a gyakorlatban ez a 

rendszer működésképtelen, amint azt Közép- és Kelet-Európa 1990 előtti története is 

alátámasztja. A központi tervezés lassúsága és rugalmatlansága versenyképtelenné teszi 

ezeket a gazdaságokat a gyorsan változó piaci viszonyok között. Modern gazdaságokban csak 

átmenetileg, természeti katasztrófák, vagy háborús helyzet idején lehet indokolt az 

alkalmazása. 

A mai modern fejlett gazdaságokat a vegyes típusú gazdasági koordináció jellemzi. 

Ebben egyszerre, együtt vannak jelen a piaci és a bürokratikus koordináció elemei, bár a piaci 

koordináció a meghatározó. Az állami beavatkozás is főleg piaci eszközökkel történik, a piac 

működésének korrekcióját, a piac helyettesítését vagy éppen a piaci versenyt korlátozó 

körülmények megakadályozását célozza meg, általában olyankor indokolt, ha a piac által 

előállított egyensúlyi helyzet nem felel meg a társadalom érdekeinek és elvárásainak. A 

munkaerőpiac példája, a minimálbér állami előírásával ilyen beavatkozásra ad példát, 

amelynek indoka lehet az, hogy a piaci egyensúlyi bérek túl alacsonyak lennének a 

munkavállalók megfelelő életszínvonalának biztosításához. Az állami beavatkozás sem 

mindig éri el a társadalom által kívánt optimális eredményt, amit jól példáz a minimálbér és a 

munkanélküliség közti kapcsolat. 
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1.3. A mikroökonómia és a makroökonómia eltérése 

 

 

A közgazdaságtudomány két nagy tárgykörre osztható: mikroökonómiára és 

makroökonómiára. A mikroökonómia az egyéni döntéshozó helyzetét elemzi specifikus 

piacokon a gazdaság alapegységeinek viselkedésével foglalkozik; az elkülönült piaci 

szereplők (fogyasztók, háztartások, vállalkozások) és a piacok, piaci törvényszerűségek 

képezik a vizsgálatának tárgyát.  Így például vizsgálhatja a futócipők árának alakulását, a 

95-ös oktánszámú benzinre kivetett jövedéki adó hatását a benzin fogyasztására, a narancslé 

árának reagálását a tavaszi fagyokra, vagy azt, hogy az útépítést sok fizikai munkás és kevés 

földmunkagép, vagy inkább sok nagyteljesítményű földmunkagép és kevés képzett 

szakmunkás igénybevételével lehet hatékonyabban megvalósítani (Mabry – Ulbrich, 1994). 

Adam Smith-t tartják (A nemzetek gazdagsága címmel 1776-ban írott könyve alapján) a 

mikroökonómia megalapítójának. 

Ezzel szemben a makroökonómia ún. aggregátumokkal foglalkozik, azaz a 

különböző specifikus piacok, és az ezeken folyó tranzakciók összességével. A 

makroökonómia tehát a gazdaság egészét vizsgálja, ideértve az összes kibocsátás alakulását 

(nem pedig egyes specifikus termékek termelését), az aggregált árszínvonalat (nem pedig egy 

adott termék áralakulását), a foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulását az egész 

gazdaság szintjén (nem pedig egyes vállalkozások munkaerő-keresletét, vagy egyes 

személyek munkaerő-kínálatát). A makroökonómia mai formáját John Maynard Keynes 

A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete (1936) című művéhez szokás 

kötni. 

A mindennapi életben egyéni döntéshozóként talán gyakrabban hozunk 

mikroökonómiai jellegű döntéseket, míg a sajtóban, a gazdaságpolitikai híradásokban főként 

makroökonómiai kérdésekkel találkozunk: az infláció, recesszió vagy gazdasági növekedés, 

költségvetési hiány, munkanélküliség és foglalkoztatottság kérdéseivel. Közgazdaságtani 

tanulmányaink során mindkét terület alapismereteit tárgyalni fogjuk (Mabry – Ulbrich, 1994; 

Samuelson-Nordhaus, 1987). 

De miért van egyáltalán szükség az aggregátumok, azaz a gazdaság egészének külön 

vizsgálatára? Ha az egyéni döntések elemzését már megtanultuk a mikroökonómiában, akkor 

nem lenne elegendő csupán „összeadni‖, összesíteni a mikroökonómiában tanultakat, hogy 

ezáltal a makrogazdasági folyamatokat is magyarázni tudjuk? Az „összetétel csapdája” néven 

szokták említeni azt a jelenséget, hogy ha egy állítás az egyén szintjén igaz, nem biztos, hogy 

igaz lesz az egyének összességére. Ha termék piacán az egyes termelő kismértékben – 10%-

kal -  megnöveli az általa eladásra kínált mennyiséget, minden bizonnyal el tudja adni 

változatlan áron ezt a többlet mennyiséget is (hiszen a piac egészéhez képest az ő egyéni 

kínálata jelentéktelen), tehát nagyobb bevételre tesz szert. Ha viszont az összes termelő 10%-

kal megnöveli a kínálatát, akkor ezáltal a teljes piaci kínálat érezhetően – 10%-kal – megnő, 

ami változatlan fogyasztói kereslet mellett csak akkor adható el, ha alacsonyabb áron kínálják 

eladásra. Ekkor a termelők által elért árbevétel a nagyobb eladott mennyiség esetén is 

csökkenhet. Azaz, bár mindannyian árbevétel- növekedésre számítottak, ennek éppen az 

ellenkezője következett be. Az egyéni termelő szintjén a döntés „ceteris paribus‖ történt, azaz 

a többi termelő kínálatának változatlanságát tételezve fel. A csoport szintjén – azaz 

makroszinten – viszont ez a feltételezés már nem áll fenn, tehát a mikroökonómiai 

törvényszerűségek sem adaptálhatók közvetlenül a makroökonómiára. 

A közgazdaságtudomány a mikro- és makroökonómia mellett több speciális elméleti 

területtel is foglalkozik. A nemzetközi gazdaságtan a makroökonómia szintjén elemzi, hogy 

milyen sajátosságai vannak az egyes nemzetgazdaságok együttműködésének (export, import, 

tőkeáramlás, valuták árfolyama). A gazdasági rendszerek elmélete, az összehasonlító 

http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=Kamat
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gazdaságtan különféle szervezésű nemzetgazdaságokat vizsgál, így a piacgazdaság, központi 

irányítású gazdaság, vegyes gazdaság sajátosságait, illetve egyes országok specifikus 

gazdasági rendszereit elemzi. A közgazdaságtani elméletek története a közgazdaságtani 

gondolkodás történeti változását mutatja be az egyes iskolák, irányzatok sajátosságain 

keresztül. 

Emellett számos alkalmazott tudomány támaszkodik a közgazdaságtudomány elméleti 

eredményeire, így a vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyek, ipargazdaságtan, 

kereskedelemtan, agrárgazdaságtan, de ma már az egészséggazdaságtan és az 

oktatásgazdaságtan sem ismeretlen szakterületek. Számos egyéb tudomány eredményeit 

hasznosítja a közgazdaságtan módszertani háttérként, így a matematika, statisztika, 

szociológia és pszichológia eredményeire is támaszkodik. A közgazdászok a múltban 

felhalmozott statisztikai adatokra, ismeretekre építenek. Az ökonometria olyan eszközöket és 

módszereket ad, amelyek révén a rendelkezésre álló adatokból egyszerű, de a statisztikai 

elméletnek megfelelő, ellenőrizhető következtetések szűrhetők le.  

A gazdasági folyamatok elemzése során különbséget kell tennünk a tények és a 

méltányossági megfontolások között. Az előbbit az ún. pozitív, az utóbbit az ún. normatív 

közgazdaságtan képviseli. A pozitív közgazdaságtan a valóság jelenségeit minden értéktől 

és érdektől mentesen kívánja elsősorban számszerűen bemutatni. A pozitivista kutató 

alapállása:„ez van, ez lesz‖. A normatív közgazdaságtanban a méltányossági, etikai 

alapelvek is szerepet kapnak. A normativista közgazdász azt vallja: „ez van, ez legyen‖. A 

döntéshozót normái, értékrendje is vezérli döntéseiben. A normatív közgazdaságtan kérdéseit 

társadalmi-politikai viták révén lehet nyugvópontra helyezni (Samuelson-Nordhaus, 1987). 

 

 

1.4. A gazdaság szereplői: háztartások, vállalatok, állam 

 

 

A gazdaság a gazdálkodó szervezetek, intézmények kapcsolatrendszere, amelyet a 

gazdasági folyamatok alapegységei és azon intézmények alkotnak, amelyeket a 

kapcsolatrendszer és a vele összefüggő folyamatok szabályozására hoztak létre.  Egy 

nemzetgazdaság szervezeti struktúráját a következő alapegységek, alapintézmények alkotják: 

háztartások, vállalatok, állam.  

A háztartások tulajdonképpen a lakosságot jelentik,  fő szerepük a gazdaságban 

egyrészt a fogyasztás – ők vásárolják meg a vállalatok által előállított javak nagy részét. A 

másik fő funkciójuk az, hogy munkaerejüket áruba bocsátva a termelési tényezők piacán, a 

vállalatok számára munkaerőt biztosítanak, a cserébe kapott munkabér-jövedelmet pedig a 

vállalatok termékeire, szolgáltatásaira költik. A háztartások jövedelmük egy részét meg is 

takaríthatják, ezt a bankban elhelyezve lehetővé teszik a hitelek folyósítását másoknak. 

Fontos jellemzőjük, hogy birtokolják – lakásállományuk, ingatlanaik és ingóságaik révén – a 

nemzeti vagyon jelentős részét, emellett gyakran önellátásra szolgáló termelést is végeznek, 

esetenként kis mennyiségben a piacra is termelnek (mezőgazdasági őstermelők). A háztartás a 

családdal nem teljesen azonos, bár egymást átfedő fogalmakról van szó. A család gazdasági és 

szociológiai értelemben vérségi kapcsolat alapján létező közösség, míg a háztartás alapja a 

gazdasági közösség.  A háztartás olyan személyek gazdasági közössége, akik általában együtt 

laknak, egy jövedelmi és fogyasztási egységet alkotnak, gazdasági tevékenységükkel 

kapcsolatos költségeiket közösen viselik (Farkasné Fekete – Molnár, 2007).  

 A vállalatok, üzleti szervezetek a javak – termékek és szolgáltatások – előállítását 

végzik a gazdaságban, az előállított javakat a termékek és szolgáltatások piacán áruba 

bocsátják. Ugyanakkor a termeléshez erőforrásokra van szükségük, amelyeket a termelési 

tényezők piacain vásárolnak meg. Az eladott javakból árbevételre tesznek szert, a szükséges 

http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=%C3%B6konometria
http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/showentry.php?courseid=72&concept=K%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan
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termelési tényezők felhasználása révén költségeik keletkeznek, a bevétel és költségek 

különbségéből nyereségük képződik. A továbbiakban feltételezzük, hogy a vállalati 

viselkedést a nyereség, profit maximalizálásának szándéka irányítja. A vállalat üzleti 

szervezet jellemzője az önállóság, a gazdaság egyéb szereplőitől való gazdasági 

elkülönültség, a profitérdekeltség, a kockázatvállalás és az, hogy erőforrásait a profitszerzés 

érdekében mobilizálja, eredményességét a valóságos piac minősíti (Farkasné Fekete – 

Molnár, 2007). Megjegyezzük, hogy a „vállalat‖ kifejezés általában a gazdálkodás jogi, 

szervezeti jellegére utal, az üzleti szervezet viszont felöleli a vállalatok, vállalkozások, családi 

gazdaságok vagy őstermelők körét, akik közös vonása, hogy eladásra termelnek valamilyen 

jószágot. A továbbiakban a fenti szereplőkre összefoglaló néven többnyire csak „vállalat‖ 

kifejezéssel fogunk hivatkozni. 

Az állam, az állami intézmények fontos funkciókat töltenek be a modern 

társadalmakban, bár  napjainkban is vitatott ezek eredményessége.  Az állam (kormányzat) a 

modern gazdaságban sajátos gazdasági szereplő, és valamennyi gazdasági kapcsolatot és 

folyamatot aktívan befolyásoló közhatalmi tényező is. A gazdaság egészének befolyásolása 

szempontjából az állami beavatkozásnak három alapvető gazdasági funkciója van (Farkasné 

Fekete – Molnár, 2007; Samuelson-Nordhaus, 1987): a gazdasági hatékonyság elősegítése, a 

makrogazdasági egyensúly és stabilitás biztosítása, valamint a társadalmi igazságosság és 

méltányosság biztosítása. 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mit jelent a szűkösség fogalma? 

2) Mit értünk alternatív költség alatt? 

3) Mi jellemzi az egyén döntéshozását a közgazdaságtudomány alapelvei szerint? 

4) Mi a „ceteris paribus‖ elv? 

5) Mit értünk rövid táv és hosszú táv fogalmán? 

6) Sorolja fel és jellemezze a termelési tényezőket! 

7) Mit fejez ki a termelési lehetőségek határa, és hogyan ábrázolható állandó alternatív 

költségek illetve növekvő relatív költségek mellett? 

8) Mi a közgazdaságtan három alapkérdése? 

9) Mit értünk gazdasági koordináción, milyen típusai vannak? Melyik jellemzi a modern 

fejlett gazdaságokat? 

10) Mivel foglalkozik a mikroökonómia és a makroökonómia? 

11) Ismertesse a vállalatok, üzleti  szervezetek fő funkcióit a gazdaságban! 

12) Ismertesse a háztartások fő funkcióit a gazdaságban! 

13) Ismertesse az állami szféra, állami intézmények fő funkcióit a gazdaságban! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések
2
 

 

 
1)  Egy diák internet-szolgáltatást fizet elő, havi 5000 Ft fix előfizetési díjért. Ezért a 

díjért korlátlan hozzáférést kap a világhálóhoz. Egy átlagos hónap során az elmúlt évben 17 

órát töltött a világhálón. Mennyi egy órányi internetezés átlagos költsége a diák számára? 

Mennyi egy újabb órányi netezés határköltsége?   
 

                                                 
2
 A feladatokhoz felhasznált forrás: Case et al. (2009) 
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2) Az alábbi szituációk mindegyikére határozzuk meg a tevékenység teljes költségét – 

az alternatív költséget is beleértve. 

a. Egy munkás 2500 Ft-os órabér mellett úgy dönt, hogy teljes munkaidős állását 

részmunkaidősre csökkenti, hogy beiratkozhasson egy főiskolára. 

b. Egy diák egy vidám baráti összejövetelen tölti az estét, így a fizika vizsgája előtti 

éjszakát szórakozással tölti. 

c. Alex édesapjának kis vegyesboltja van, és Alex heti 40 órát dolgozik ebben a boltban, 

fizetség nélkül.  

 

3) Egy ország a rendelkezésére álló adott mennyiségű erőforrást két termék 

előállítására fordítja: kenyeret és kenyérsütőt gyárt. Az alábbi táblázat mutatja az egyidejűleg 

előállítható termékkombinációkat: 

  

Kenyér (millió kg) Kenyérsütő (ezer db) 

75 0 

60 12 

45 22 

30 30 

15 36 

0 40 

 

Feltételezzük, hogy az országban már korábban is gyártottak kenyérsütőket, így a jelen 

időszakban ezek segítségével lehet megsütni a táblázatban szereplő kenyérmennyiségeket. 

a. A táblázat segítségével ábrázoljuk a termelési lehetőségek határgörbéjét. (A 

kenyérsütők számát ábrázoljuk a vízszintes tengelyen)  

b. Hogyan változik a kenyérgyártás alternatív költsége, a sütők számában mérve, ha 

növekszik a kenyérgyártás mennyisége?  

c. Ha az ország kenyeret is, és sütőt is gyárt folyamatosan, akkor idővel hogy változik 

a termelési lehetőségek határa? (Válaszát indokolja!) 

d. Tegyük fel, hogy egy új technológia bevezetésével minden meglévő sütőben a 

korábbihoz képest kétszer annyi kenyeret lehet sütni. Ábrázolja ennek hatását a 

termelési lehetőségek határgörbéjének ábráján! 

e. Tegyük fel, hogy az új technológia bevezetése előtt az ország 22 sütőt gyártott. Az 

új technológia bevezetését követően 30 sütőt fog gyártani. Mi lesz az új 

technológia hatása a termelt kenyerek mennyiségére? (Mennyi kenyeret 

gyártottunk az új technológia bevezetése előtt, és mennyit utána?)  
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2. fejezet: Piacgazdasági alapfogalmak  

 

 
2.1. A piac fogalma, tényezői. Alapvető piacok 

 

 

Amint az előző fejezetben is megfogalmaztuk, a háztartások, azaz a lakosság 

számtalan szükségletét, igényét javak – termékek és szolgáltatások – megvásárlása révén 

elégíti ki. Ezeket a javakat a vállalatok állítják elő, a termeléshez igénybe véve többek között 

a háztartások munkaerejét. A háztartások tehát a vállalatok által előállított termékeket és 

szolgáltatásokat a vállalatok számára eladott munkaerejükért kapott jövedelmük 

felhasználásával vásárolják meg
3
.  

A fent ismertetett cserekapcsolatok helyszíne a piac. A piacokon egyrészt tehát javak 

és szolgáltatások cseréje zajlik, más piacokon a termeléshez szükséges erőforrásokat – így a 

munkaerőt – adják-veszik. A fogyasztási javak – például az élelmiszerek, a ruházati cikkek, 

CD-lemezek   - piacán vevők vásárlási szándéka, kereslete a szükségleteiket kielégítő javakra 

irányul, és befolyásolja őket, hogy mekkora pénzösszeget tudnak, és akarnak az adott jószág 

megvásárlására fordítani. Nyilván arra törekednek, hogy a rendelkezésre álló jövedelmükből 

minél jobban kielégítsék szükségleteiket, azaz minél több terméket és szolgáltatást tudjanak 

megvásárolni. Az eladók viszont azt szeretnék, ha termékeiket vagy szolgáltatásaikat magas 

áron tudnák eladni, hiszen az így kapott ellenértékből tudnak erőforrásokat vásárolni a 

következő időszak termeléséhez, és nyereségük is ebből származik. Számukra az eladott 

termékért vagy szolgáltatásért kapott pénzösszeg, azaz ezek ára lesz a jövedelem forrása. Az 

eladók és vásárlók viselkedését a piaci mechanizmus kapcsolja össze,  így a piacot a 

következőképpen határozhatjuk meg: 

A piac az eladók és vevők cserekapcsolatainak összessége, az eladók és vevők 

kölcsönhatásait fejezi ki; elemei a kereslet, kínálat, ár és jövedelem.  

Vegyük észre, hogy itt tulajdonképpen két különböző piactípusról beszélünk. A 

fogyasztási cikkek, azaz a lakosság által szükségleteik kielégítésére fordítandó javak piacának 

az a jellegzetessége, hogy itt a háztartások, azaz a lakosság a vevő, és a vállalatok, a termelők 

az eladók. A termelési tényezők, erőforrások piacán viszont fordított a helyzet, itt a termelők, 

azaz a vállalatok lesznek a vevők, hiszen nekik van szükségük termelési tényezőkre, a 

háztartások viszont eladók lesznek, munkaerejüket és egyéb termelési tényezőiket adják el 

ezeken a piacokon.. A munkaerő, mint termelési tényező piaca ezt jól illusztrálja: munkaerőt a 

lakosság, azaz a háztartások kínálnak eladásra, azért, hogy ezáltal jövedelemhez jussanak. A 

munkaerőt a vállalatok vásárolják meg, hogy felhasználásával termelni tudjanak. A munkaerő 

ellenértéke, piaci ára a munkabér, amelyet a vevő (a vállalat) fizet az eladónak (a háztartás 

szereplőjének). Ez az ár egyúttal az eladó számára jövedelmet jelent, a vevő számára pedig 

olyan kiadást, amelyet a saját jövedelméből kell kifizetnie. 

A lakossági szükségleteket kielégítő fogyasztási javak piacát termékpiacnak, más 

néven output-piacnak nevezzük,  a termelési tényezők piacát pedig tényezőpiacnak, más 

néven input-piacnak. A piaci működés alapvető szabályosságai mindkét piacon azonosak, így 

a továbbiakban a piaci mechanizmust a termékpiac példáján keresztül mutatjuk be. A 

tényezőpiacok jellemző sajátosságait az 5. fejezetben fogjuk áttekinteni. 

A piacon tehát a vásárlók és az eladók kölcsönhatásba lépnek egymással, alkujuk 

eredményeként dől el, hogy az adott jószág milyen áron és milyen mennyiségben cserél 

                                                 
3
 Valójában nemcsak a munkaerő a háztartások egyetlen erőforrása, bérbe adhatnak földterületet, épületet,  

illetve kölcsönadhatják megtakarításaikat vállalatok, vállalkozások számára. 
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gazdát. A kereslet a vevők vásárlási szándéka, azt fejezi ki, hogy milyen áron mekkora 

mennyiséget képesek és hajlandók az adott termékből megvásárolni. A kínálat az eladók 

eladási hajlandóságát méri, tehát azt mutatja meg, hogy adott árak mellett mekkora 

mennyiséget hajlandók a piacra vinni és eladásra kínálni. A termék ára azt fejezi ki, 

hogy az eladók és a vevők mekkora értéket tulajdonítanak az adott jószágnak, pénzben 

kifejezve.. Az eladó számára az eladott áruk után realizált árbevétel és a termelés során 

felmerült költségek különbsége a jövedelem, míg a fogyasztó számára a jövedelem 

jelenti a vásárlásra rendelkezésre álló pénzösszeget, azaz a vásárlóképességet.  

A fogyasztó rendelkezésére álló, adott pénznemben kifejezett pénzmennyiséget 

nomináljövedelemnek nevezzük, az ezen pénzmennyiségből megvásárolható javak és 

szolgáltatások mennyisége a reáljövedelem. Az eladó számára a termék (vagy 

szolgáltatás) ára a jövedelem forrása, így nyilván arra törekszik, hogy ezt maximalizálja: 

azaz lehetőleg minél magasabb áron tudja eladni a terméket, hiszen így lesz nyeresége 

(az árbevétel és a termék/szolgáltatás előállítására fordított költségei különbsége) 

nagyobb.  A vevő viszont lehetőleg minél alacsonyabb áron szeretne vásárolni, hiszen 

korlátozott – azaz szűkösen rendelkezésre álló – jövedelméből így tud a legtöbb 

szükségletet kielégítő jószágot vásárolni. A vevő és az eladó tehát ellenérdekeltek, az 

előbbi az alacsonyabb árakon, az utóbbi a magasabb árakon történő tranzakcióban 

érdekelt. A racionalitás, az önérdek, és a hatékonyság elvei által vezérelt egyéni döntéshozók 

cselekedetei alakítják tehát a piaci folyamatokat, ennek ellenére a piacok működése számos 

szabályosságot, általános törvényszerűségeket mutat, amelyeket piaci automatizmusoknak 

hívunk. 
 

         

2.2. Kereslet, kínálat, egyensúly, Marshall-kereszt, egyensúlyi ár 

 

 

2.2.1 A kereslet 

 

 

Amint azt az előző szakaszban áttekintettük, a kereslet a vevő piaci viselkedését írja 

le. 

A kereslet azt mutatja meg, hogy a vevő az adott jószágból különböző árak mellett 

mekkora mennyiséget képes és hajlandó megvásárolni (Kopányi,1993).  

Feltételezzük, hogy a vevő célja a jövedelmének optimális elköltése, azaz saját 

elégedettségének maximalizálása. A kereslet tehát a keresett, azaz megvásárolni kívánt 

árumennyiséget fejezi ki, és fontos, hogy a vásárló nemcsak igényli, hanem jövedelméből 

meg is tudja vásárolni az adott mennyiséget. Beszélhetünk egyéni keresletről, ami az egyes 

vásárló, azaz egy adott egyén keresletét fejezi ki. Egy adott termék piaci kereslete nem más, 

mint ezen a piacon vásárlóként jelen lévő egyének egyéni keresleteinek összege. 

A keresletet meghatározza a termék ára, de számos más tényező is befolyásolja. 

Meghatározza a fogyasztó rendelkezésére álló jövedelem, a fogyasztó ízlése és szokásai 

(preferenciái), a termék tulajdonságai (minősége, használhatósága), a termékkel valamilyen 

kapcsolatban lévő más termékek árai (például, hasonló, a terméket helyettesíteni képes más 

termékek ára, vagy a terméket kiegészítő, vele együtt fogyasztandó termékek ára), és a 

fogyasztó jövőbeli várakozásai (például jövedelemnövekedésre, vagy árváltozásokra 

vonatkozó elképzelései). A fentiek az egyéni keresletre hatnak, egy jószág piaci keresletét 

emellett befolyásolja a piacon jelen lévő vevők, fogyasztók száma is, amint azt a 2.1 táblázat 

összesíti. 
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2.1 táblázat: A keresletet a termék adott piaci ára mellett befolyásoló tényezők 

Tényező Hatása 

A termék 

hasznossága 

A termék jellemzője, hogy mire használható, milyen szükségletet képes 

kielégíteni, és ezt milyen minőségben, milyen színvonalon tudja. Ha egy 

termék minőségén javít a gyártó, esetleg megváltoztatja a termék külalakját, 

méretét, színét, az általában befolyásolja az iránta megnyilvánuló keresletet is. 

Itt tehát a termék objektív tulajdonságairól van szó. 

 

A vevő 

preferenciái 

A vevő termékhez való viszonyát, értékítéletét fejezi ki, azt, hogy a vevő 

mennyire tartja a terméket hasznosnak. A termék objektív tulajdonságai 

helyett a fogyasztó szubjektív véleményét írja le. Lehet egészséges egy 

élelmiszer, ha a fogyasztó nem szereti, vagy nem hiszi el, hogy egészséges, és 

fordítva, lehet, hogy objektíven nem igazolható a termék hasznossága, de a 

fogyasztó hisz benne, ezért vásárolja. A reklám a preferenciák 

megváltoztatására törekszik. 

A vevő 

jövedelme 

Ha a fogyasztó jövedelme nő, általában többet képes, és hajlandó vásárolni a 

javakból. A jövedelemcsökkenés hatása fordított
4
. A jövedelem a fogyasztói 

keresletet korlátozó tényező. 

 

 

Egyéb 

termékek árai 

A piacon általában számos hasonló, egymást helyettesíteni képes jószág áll a 

vevő rendelkezésére. Így például különböző márkájú tejek, narancslevek, 

vagy DVD-lejátszók nagyjából hasonló szükségletet elégítenek ki. A vevő az 

általa kedvelt terméket helyettesítheti egy másik hasonló, de akcióban 

olcsóbban megvásárolható termékkel, így az addig megszokott jószág iránti 

kereslete átmenetileg, vagy akár tartósan is lecsökkenhet. Ugyancsak hatással 

lehet egy jószág keresletére, ha a jószág csak más jószágokkal együtt 

fogyasztható: a kávétejszínt általában kávéval együtt fogyasztjuk, így a 

kávétejszín kereslete függni fog a kávé keresletétől. Ha megdrágul a kávé, és 

ezután kevesebbet fogunk belőle fogyasztani, akkor a kávétejszín iránti 

keresletünk is csökken.  

 

 

A vevő 

jövőbeli 

várakozásai 

Ha a vevő úgy hiszi, hogy az általa vásárolni kívánt termék ára a 

közeljövőben megemelkedik, lehetséges, hogy előre nagyobb mennyiséget 

bevásárol belőle még az áremelkedés előtt, azaz a jelenbeli kereslete megnő. 

Ha árcsökkentésre számít, akkor viszont esetleg elhalasztja vásárlását, tehát 

most kevesebbet vásárol. Ha jövedelemnövekedésre számítunk, akkor már 

most növelhetjük fogyasztásunkat – ám ha attól tartunk hogy elveszítjük a 

jövedelmünket, akkor valószínűleg kevesebbet vásárolunk, hogy 

takarékoskodjunk a szűkösebb időkre.  

 

A vásárlók 

száma 

Az összpiaci kereslet nagyobb ott, ahol sok vásárló jelenik meg a piacon, és 

kisebb a kevés vásárlóból álló piacokon, azaz a vásárlók számának 

növekedése általában keresletnövekedéssel, csökkenése viszont 

keresletcsökkenéssel jár.  
Forrás: Saját szerkesztés Samuelson-Nordhaus (1987) alapján. 

Az egyéni keresletet tehát számos tényező befolyásolja, ezek egy része objektív, az 

egyénen kívül álló tényezőktől, más része szubjektív, az egyénen belüli tényezőktől függ. 

Minden vásárló így önállóan alakítja ki a vásárlásra vonatkozó véleményét, és meghatározza 

azt a mennyiséget, amelyet az adott árak mellett megvásárolni kíván. Vannak, akik egy adott 

jószágot csak nagyon alacsony árak mellett képesek és hajlandók megvásárolni, mások magas 

                                                 
4
 Mindez az ún. normál jószágokra igaz. Az ún. inferior jószágok jellemzője, hogy jövedelme növekedésekor a 

fogyasztó elfordul ezektől a jószágoktól, és drágább, jobb minőségű termékekhez pártol át, azaz fogyasztó 

jövedelemének növekedése a jószág fogyasztásának csökkenésével jár. Inferior jószág például a legolcsóbb, 

gyenge minőségű élelmiszer, ruházati cikk. 
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áron is vásárolnak belőle. Rezervációs árnak hívjuk azt a maximális árat, amelyet egy adott 

fogyasztó még hajlandó megadni a termék egy pótlólagos egységéért, de ennél magasabbat 

már nem. A rezervációs ár tehát minden egyes fogyasztó számára más és más, ezért lesznek 

olyanok, akik drágán is veszik a terméket, mások alacsony árak mellett sem vásárolnak 

belőle. 

A kereslet alakulását függvényszerűen is leírhatjuk. A keresleti függvény egy adott 

jószág keresletének alakulását méri a jószág árának függvényében, ceteris paribus, azaz 

feltételezve, hogy a keresletet befolyásoló egyéb tényezők változatlanok. 

A keresleti görbe a keresleti függvényt ábrázolja az ár és a keresett mennyiség által 

meghatározott koordinátarendszerben. A termék árát P (Price – ár)  jelöli, a termék keresett 

mennyiségét Q (Quantity – mennyiség). A kereslet jele D (Demand – kereslet, igény). A 

keresleti görbe csökkenő, azaz a jószág ára és keresett mennyisége közti negatív kapcsolatot ír 

le. Magasabb árak mellett a vevő adott jövedelméből általában kevesebbet tud vásárolni, a 

piacon pedig kevesebb az olyan vásárló, aki magas árakon is hajlandó újabb mennyiséget 

megvásárolni (azaz akinek a rezervációs ára magas). Alacsony árak mellett a fogyasztók eleve 

többet tudnak vásárolni, és többen vannak azok is, akiknek a rezervációs ára a tényleges piaci 

ár felett van. 

A kereslet törvénye: ha egy jószág ára nő, akkor a keresett mennyiség csökken, és ha 

a jószág ára csökken, a keresett mennyiség nő, feltételezve, hogy egyéb, a keresletet 

befolyásoló tényezők nem változnak. Keresleti függvényt készíthetünk a teljes piaci kereslet 

jellemzésére, és az egyéni kereslet leírására is, ez az egyéni keresleti függvény, illetve egyéni 

keresleti görbe
5
.  

 

  
Árváltozás hatása, elmozdulás  a görbe 

mentén 

Jövedelemváltozás hatása, a görbe eltolódik 

2.1 ábra: A keresleti görbe, a keresleti függvény ábrázolása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amint a 2.1. ábra  bal oldali paneljén látható, az árváltozás hatására a termék iránti 

kereslet megváltozik, az A pontban magasabb ár mellett kevesebb a keresett mennyiség, míg a 

B pontban alacsonyabb ár mellett nagyobb a keresett mennyiség. Az árváltozás hatására tehát 

a keresleti görbe mentén mozdulunk el. Mindez akkor igaz, ha közben a keresletet befolyásoló 

más tényezők nem változnak. De mi a helyzet, ha valami más is megváltozik? Hogyan hat a 

                                                 
5
 A keresleti görbe és a keresleti függvény definíciója szerint a keresett mennyiséget (Q) az ár (P) függvényében 

fejezzük ki, tehát az ár a független, és a mennyiség a függő változó. Így a szokásos függvényábrázolási 

módszerek szerint az árat kellene a vízszintes, és a mennyiséget a függőleges tengelyen ábrázolni. Alfred 

Marshall munkája óta ennek fordítottja terjedt el, azaz az ár kerül a függőleges, a mennyiség pedig a vízszintes 

tengelyre. Ennek egy indoklása lehet, hogy tökéletes versenypiacokon a szereplők a mennyiségre vonatkozóan 

hoznak döntést, és a tényleges piaci ár a keresleti és kínálati viselkedés eredményeként, azok egyensúlyi 

pontjaként alakul ki.  
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keresleti görbére, ha például megváltozik a fogyasztó jövedelme? Mivel itt már nem állnak 

fenn azok a feltételek, amelyeket a kiindulási keresleti függvényünknél feltételeztünk, nem 

marad változatlan a keresleti függvény sem, új keresleti függvényt kell készítenünk.  

A 2.1 ábra jobb oldali paneljén a keresleti görbe változását illusztráljuk 

jövedelemváltozás hatására. Tételezzük fel, hogy a fogyasztó jövedelme megnőtt. Ekkor 

többet költhet vásárlásra, így bármekkora is legyen a termék ára, a korábbiakhoz képest többet 

képes vásárolni a termékből. Most tehát valamennyi árhoz a korábbinál nagyobb keresett 

mennyiség tartozik, azaz a teljes keresleti görbe jobbra felfelé eltolódik, a D görbe helyett a 

D’ görbe lesz az új keresleti függvény.  

Könnyen végiggondolható, hogy hasonló a helyzet, ha a fogyasztó preferenciái a 

termék javára megváltoznak, vagy ha a termékre vonatkozóan áremelkedésre számít a 

fogyasztó, illetve a teljes piaci keresleti görbe esetében, ha a fogyasztók száma nő. 

Természetesen, a fogyasztó jövedelmének csökkenése, vagy a preferenciáinak kedvezőtlen 

irányú megváltozása, vagy a teljes piaci kereslet esetében a fogyasztók számának csökkenése 

ellentétes hatású lesz, és a keresleti görbe balra lefelé való elmozdulását okozza.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a termék árváltozásának hatását egyéb 

feltételek változatlansága mellett a keresleti görbén való mozgás szemlélteti, az egyéb 

tényezők megváltozásának hatását pedig magának a görbének az elmozdulása. 

A közgazdasági elemzésekben gyakori a lineáris keresleti függvény alkalmazása. 

Ekkor a kereslet és az ár közti összefüggést a következő alakban írjuk fel: Q = a - b P, ahol 

Q illetve P a termék keresett mennyisége, illetve annak ára, a b paraméter azt mutatja meg, 

hogy egységnyi áremelkedés hatására mennyivel csökken a termék keresett mennyisége, az a 

paraméter pedig azt, hogy P=0 ár mellett mennyi lenne a termék iránti kereslet. Az inverz 

keresleti függvény a P árat fejezi ki a keresett mennyiség függvényében. Lineáris keresleti 

függvényt feltételezve az inverz keresleti függvény is lineáris lesz. Könnyen látható, hogy a 

fenti lineáris keresleti függvény inverz keresleti függvénye a P = (a/b) – (1/b)  Q lesz. 

 

Q (db) P (Ft) 

0 45 

1000 40 

2000 35 

3000 30 

4000 25 

5000 20 

6000 15 

7000 10 

8000 5 

9000 0 
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2.2 ábra: Lineáris keresleti függvény 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 2.2 ábra példájában Q = 9000 – 200  P a lineáris keresleti függvény egyenlete, az 

inverz keresleti függvény P = 45 – 0,005  Q. A táblázatból látható, hogy 5 Ft áremelkedés 

1000 db-os bal csökken a kereslet, tehát 1 Ft áremelkedésre 200 db-os keresletcsökkenés jut. 

 

 

2.2.2. A kínálat  

 

 



 24 

Valamely jószág kínálata azt mutatja meg, hogy az eladó az adott jószág különböző 

árai mellett mekkora mennyiséget képes és hajlandó eladásra kínálni (Kopányi, 1993).  

Feltételezzük, hogy az eladó célja nyereségének (profitjának) maximalizálása. A 

kínálat tehát az eladásra felkínált árumennyiséget fejezi ki, az eladó rendelkezik ezzel az 

árumennyiséggel és hajlandó is az adott ár mellett eladni. Itt is beszélhetünk az egyes eladók 

egyéni kínálatáról, illetve az adott jószág teljes piaci kínálatáról, illetve általánosítva, akár a 

teljes iparág iparági kínálatáról is. 

A kínálat esetében is igaz, hogy a jószág ára mellett számos más tényező is 

befolyásolja. Így például a termék, szolgáltatás előállításának költségei, az ehhez szükséges 

erőforrások elérhetősége, más, a termékkel versengő, vagy a termékhez szükséges szűkös 

erőforrásokért versengő termékek ára és kínálata, az eladó jövőbeli várakozásai, továbbá a 

teljes piaci kínálat esetében még a piacon megjelenő termelők, eladók száma is (ld. 2.2 

táblázat). 

 

2.2 táblázat: A kínálatot a termék piaci ára mellett befolyásoló egyéb tényezők 

Tényező Hatása 

 

 

A jószág 

előállítási 

költségei 

A termék magasabb előállítási költségei általában magasabb eladási árat 

tesznek szükségessé, hogy a termelő és az eladó számára nyereség 

keletkezzen. A jószág előállításához alkalmazott technológia meghatározza a 

termelés költségeit, így egy technológiaváltás megváltoztatja a kínálat 

alakulását. Olcsóbb és hatékonyabb termék-előállítás a kínált mennyiség 

növelését jelentheti, de például a nyersanyagok vagy energiahordozók árának 

emelkedése változatlan termékárak mellett kínálatcsökkenéshez vezet.   

 

A 

termék/szol-

gáltatás 

előállításához 

szükséges 

erőforrások 

elérhetősége 

A termék vagy szolgáltatás előállításához rendelkezésre álló olcsó 

technológia mellett is előfordulhat, hogy a szükséges szűkös erőforrást, 

például valamely nyersanyagot egy más termék előállításánál 

nyereségesebben lehet használni, ezért érdemesebb a másik termékre 

fordítani. Így a mi termékünk nem, vagy csak drágán jut hozzá az 

erőforráshoz, ami megdrágítja a termelés költségeit, és csökkenti a termék 

kínálatát. Az is előfordulhat, hogy bár a termelő hajlandó lenne magas árat is 

fizetni, mégsem jut hozzá az erőforráshoz, annak szűkössége miatt, így a 

termék kínálatát valamely erőforrás hiánya korlátozza. Ez az erőforrás lehet 

akár a megfelelően képzett munkaerő is. 

 

Egyéb 

termékek 

árai, kínálata 

Az eladónak mérlegelnie kell, hogy az általa eladásra kínált jószágnak 

vannak-e versenytársai, vagy közeli helyettesítői a piacon, és ha igen, milyen 

áron és mennyiségben. Ennek ismeretében mérlegelheti, hogy a piacon 

termékével megjelenve számíthat-e nyereséges értékesítésre. Amennyiben 

nem, a piacról való kivonulás mellett dönthet, ami a piaci kínálatot csökkenti. 

Ha viszont úgy ítéli meg, hogy a többi eladóval szemben előnyös helyzetben 

van, akkor többet eladva nagyobb profitra számíthat, ami növelheti eladási 

hajlandóságát. Szintén befolyásolja egy termék kínálatát a vele azonos 

erőforrásokat igénylő más termékek ára és kínálata, hiszen ha a piacon 

kedvezőbbek a szezámmagos zsemle eladási lehetőségei mint a szezámmagos 

kiflié, akkor a termelő a kifli gyártásáról leállva a zsemlére specializálódhat, 

így csökkentve a kifli kínálatát. 

 

 

Az eladó 

jövőbeli 

várakozásai 

Ha az eladó úgy hiszi, hogy az általa eladni kívánt termék ára közeljövőben 

megemelkedik, akkor amennyiben lehetősége van rá, a terméket inkább 

raktározza, kivárva a remélt áremelkedést. Ennek hatására a jelen kínálata 

lecsökken. Hasonló a hatása, ha a termelésre vagy eladásra vonatkozó állami 

szabályozás változására számít. Egy szigorúbb, az eladó számára beruházás-
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igényes minőségi előírásra vonatkozó várakozás a jelenlegi teljes mennyiség 

azonnali kiárusítását, és a jövőbeli eladások beszüntetését is kiválthatja, míg 

esetleges kedvezőbb adózási szabályok az eladási kapacitások növelését 

válthatják ki. 

Az eladók 

száma 

Az összpiaci kínálat általában nagyobb ott, ahol sok eladó jelenik meg a 

piacon, és az eladók számának növekedése általában kínálatnövekedéssel, 

csökkenése viszont kínálatcsökkenéssel jár.  
Forrás: Saját szerkesztés Samuelson-Nordhaus (1987) alapján. 

 

A kereslethez hasonlóan a kínálat alakulását is leírhatjuk függvényszerűen. A kínálati 

függvény egy adott jószág kínálatának alakulását méri a jószág árának függvényében, ceteris 

paribus, azaz feltételezve, hogy a kínálatot befolyásoló egyéb tényezők változatlanok. 

A kínálati görbe a kínálati függvényt ábrázolja az ár és az eladásra kínált mennyiség 

által meghatározott koordinátarendszerben. A termék árát itt is P (Price – ár)  jelöli, a termék 

kínált mennyiségét Q (Quantity – mennyiség). A kínálat jele S (Supply – kínálat). A kínálati 

görbe növekvő, azaz a jószág ára és kínált mennyisége közti pozitív kapcsolatot ír le. Ez azt 

jelenti, hogy magasabb árak mellett az eladók többet szeretnének eladni, alacsonyabb árak 

mellett pedig kevesebbet. Alacsony árak mellett az eladók egy része raktározni próbálja a 

terméket, megvárva az esetleges áremelkedést, hiszen ez nagyobb profitra ad lehetőséget. 

Mások alacsony árak mellett kénytelenek visszafogni a termelést, hiszen a kevesebb árbevétel 

kevesebb termelési tényező megvásárlására ad lehetőséget, illetve érdemesebb a termelési 

tényezők egy részét más termék termelésére átcsoportosítani. A termelők egy része akár fel is 

adhatja a termék termelését, be is szüntetheti tevékenységét. A jószág árának emelkedése 

ellenkező hatást vált ki.  

A kínálat törvénye: ha egy jószág ára nő, akkor a belőle eladásra kínált mennyiség is 

növekszik, ha a jószág ára csökken, akkor az eladásra kínált mennyiség is csökken, 

feltételezve, hogy egyéb, a kínálatot befolyásoló tényezők nem változnak. 

 A 2.3 ábra bal oldali panelje a kínálati görbét szemlélteti. Az ábrán bemutatott 

kínálati görbe szerint az eladó alacsonyabb árak mellett kisebb mennyiséget (A pont), 

magasabb ár mellett nagyobb mennyiséget (B pont) kínál eladásra a termékből.   

Ismét feltehetjük a kérdést, hogy amennyiben nemcsak a termék árának változása, 

hanem valamely más befolyásoló tényező is változik, akkor mi történik a kínálati 

függvénnyel, illetve az őt ábrázoló görbével. Tételezzük fel, hogy a termelő a korábbinál 

olcsóbban tud hozzájutni valamely, a termeléshez szükséges nyersanyaghoz, emiatt csökken a 

termék előállításának költsége. Könnyen elképzelhető, hogy ekkor a terméket valamivel 

alacsonyabb áron is adhatja úgy, hogy ezáltal nyeresége még ne csökkenjen. Másképpen 

fogalmazva, valamely adott egységáron hajlandó a korábbi mennyiségnél többet is eladni, 

hiszen a költségcsökkenés miatt több terméket képes előállítani ugyanakkora erőforrás-

felhasználás mellett.  

A 2.3 ábra jobb oldali paneljén ábrázolt kínálati görbe (S) a termelési költségek 

csökkentésével jobbra (másképpen: lefelé) eltolódik (S’), azaz bármekkora is legyen az ár, az 

eladó a korábbinál nagyobb mennyiséget kínál eladásra. 
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2.3 ábra: A kínálati görbe, és annak eltolódása  
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Könnyen végiggondolható, hogy hasonló a helyzet, ha termelők/eladók száma megnő, 

ezáltal ugyanis ismét megnő a változatlan árak melletti piaci kínálat. A termelők számának 

csökkenése, vagy a termelési költségek növekedése viszont a kínálati görbe ellentétes, balra 

felfelé történő eltolódásához vezet. Hasonlóan végiggondolható a 2.2 táblázatban említett 

többi tényező változásának hatása is. Ismét megállapíthatjuk, hogy a termék árváltozásának 

hatását egyéb feltételek változatlansága mellett a kínálati görbén való mozgás szemlélteti, az 

egyéb tényezők megváltozásának hatását pedig magának a görbének az elmozdulása. 

 

  

2.2.3 Piaci egyensúly, Marshall-kereszt 

 

 

Most már ismerjük a keresletet és a kínálatot alakító tényezőket, azaz a keresleti és a 

kínálati mennyiséget is le tudjuk írni a termék árának ismeretében. De hogyan alakul ki maga 

ez az ár?. 

A 2.4 ábrán egy kisváros helyi piacán a tojás keresletének és kínálatának alakulását 

szemléltetjük. Látható, hogy magas árak esetén a kínálat magas, a kereslet pedig alacsony, 

azaz a kínálat nagyobb a keresletnél. Alacsony árak mellett pedig a kereslet nagyobb, mint a 

kínálat. Egyetlen olyan ár van, amely mellett a keresett és a kínált mennyiség megegyezik, ezt 

az árat nevezzük egyensúlyi árnak. A hozzá tartozó keresett illetve kínált mennyiséget 

egyensúlyi mennyiségnek nevezzük. 

Amennyiben az aktuális piaci ár elmarad az egyensúlyi ártól, akkor a vevők többet 

szeretnének vásárolni, mint amennyit az eladók eladnának. Ilyenkor a piacon túlkereslet, 

azaz hiány tapasztalható. Az eladók észlelik, hogy fogytán az eladásra szánt mennyiség, de 

még egyre jönnek a vevők. Erre az eladók szokásos reakciója, hogy elkezdik emelni az árakat. 

Ekkor ugyan a fogyasztók kereslete elkezd csökkenni , de ugyanakkor az eladók eladási 

hajlandósága is nő, ezáltal a túlkereslet csökken. Amennyiben még mindig túlkeresletes a 

piac, az eladók tovább emelik az árat, és párhuzamosan a kínált mennyiséget is. A vevők 

vásárlási hajlandósága viszont tovább csökken, a folyamat addig folytatódik, míg az 

egyensúlyi árat el nem érik. A nem egyensúlyi árak esetén tehát vagy a fogyasztók, vagy a 

termelők közötti konkurencia vezet az egyensúlyi ár felé való automatikus elmozduláshoz. 

Ennek az automatikus alkalmazkodási mechanizmusnak az eredményeképpen eltűnik a 

túlkereslet, a piac egyensúlyi helyzetbe kerül. 
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A fordított helyzet, amikor az aktuális piaci ár az egyensúlyi árnál magasabb, 

túlkínálatot okoz a piacon, az eladásra kínált mennyiség magasabb, mint a vevők által 

keresett mennyiség, a piacon árufelesleg, árutöbblet alakul ki. Ekkor az eladók, mivel 

eladatlan árukészletük van, elkezdenek engedni az árból, aminek hatására a vevők többet 

vásárolnak. Ez mindaddig folytatódik, amíg el nem érik az egyensúlyi árat, és a felesleg 

eltűnik. Az egyensúlyi árat szokás piactisztító árnak is nevezni, mert megtisztítja a piacot a 

túlkínálattól és a túlkereslettől is. Ezeket a keresleti és kínálati alkalmazkodási folyamatokat 

nevezzük piaci automatizmusoknak. Az ilyen, számtalan egyéni döntés eredményeként 

kialakuló alkalmazkodási folyamatokat nevezte Adam Smith „láthatatlan kéz”-nek, amely a 

piaci szereplőket láthatatlanul is az egyensúlyi helyzetek felé tereli (Farkasné Fekete - 

Molnár, 2007; Kopányi, 1993). 

 

 
2.4 ábra: A Marshall - kereszt  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A piaci egyensúlyi helyzetet szemléletesen az ún. Marshall-kereszt segítségével 

ábrázolhatjuk. Ez az ábra egy koordinátarendszerben tünteti fel a keresleti és a kínálati görbét. 

A két görbe metszéspontja a piaci egyensúlyi helyzet, az ennek megfelelő ár (Pe) az 

egyensúlyi ár, a megfelelő mennyiség (Qe)  pedig az egyensúlyi mennyiség lesz. Az ábrát 

Alfred Marshall (1842-1924) brit közgazdászról nevezték el, aki fő művében (Principles of 

Economics) megteremtette a kereslet-kínálat elemzés alapjait. 

Vegyük észre, hogy amennyiben valamilyen okból a piacon nem tudna kialakulni az 

egyensúlyi ár, akkor túlkínálat esetén a tényleges eladott mennyiség a keresletnek 

megfelelően, túlkereslet esetén pedig a kínálatnak megfelelően alakulna – azaz a keresett és a 

kínált mennyiségek közül mindig a kevesebb határozza meg a tényleges tranzakció nagyságát. 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a piacon akkor adják – veszik a lehető legnagyobb 

mennyiséget, ha egyensúlyi áron történik az adásvétel
6
. 

                                                 
6
 Megjegyezzük, hogy a fent bemutatott piaci mechanizmus kompetitív, azaz versenyző piacokon érvényesül (a 

piaci formákról az 5. fejezetben lesz részletesen szó). Amennyiben a piacon monopolhelyzet alakul ki, vagy az 

állami beavatkozás megakadályozza az ár-alkalmazkodás folyamatát, akkor a piacon tartós egyensúlytalanság is 

kialakulhat. 
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Tételezzük most fel, hogy valamely, a piacot befolyásoló tényező megváltozik, amely 

a keresleti, illetve a kínálati görbék elmozdulását okozza. Például tegyük fel, hogy a termelők 

termelési költségei megnőnek, mert drágul valamely termelési tényező. Ez a  kínálati 

függvény elmozdulását okozza, balra felfelé, azaz ugyanazon mennyiséget már csak 

magasabb árak mellett kínálják eladásra az eladók, amint azt a 2.5 ábrán az S’ eltolódott 

keresleti görbe mutatja.  

 

 
2.5 ábra: A piaci egyensúly megváltozása  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A korábbi Qe egyensúlyi mennyiséget most már csak a korábbi Pe árnál magasabb 

áron lehet eladni. E magasabb már mellett viszont a vevők már a Qe mennyiségnél kevesebbet 

tudnak csak megvenni, azaz túlkínálatos helyzet alakul ki a piacon. Ennek hatására a termelők 

elkezdik csökkenteni az árakat, és egyúttal a kínált mennyiséget is, a vevők az árcsökkenésre 

reagálva kissé növelik keresletüket, végezetük kialakul az új egyensúlyi helyzet az eredetinél 

magasabb ár (Pe’), és kisebb egyensúlyi mennyiség (Qe’)mellett. 

 

 

2.3. A kereslet és a kínálat rugalmassága 

 

 

A keresleti függvényről megállapítottuk, 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 DVD-lejátszó esetében elhanyagolható.  

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

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

Láttuk, 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 
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valamely keresletet befolyásoló tényező egy százalékos változásának hatására. A kereslet 

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 

jövedelem emelkedése általában a kereslet növekedésével jár együtt. A kereszt-

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 

(Samuelson-Nordhaus, 1987). 

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. 

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. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mit jelent a piac fogalma, milyen meghatározó elemei vannak? 

2) Mit értünk kereslet alatt, milyen tényezők befolyásolják? Mi a keresleti függvény 

és a keresleti görbe? 

3)  Mit értünk kínálat alatt, milyen tényezők befolyásolják, mi a kínálati függvény és 

hogyan lehet ábrázolni? 
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4) Mi a Marshall – kereszt? Mit jelentenek a következők: egyensúlyi ár, egyensúlyi 

mennyiség, túlkereslet, túlkínálat? 

5) Mit jelent a kereslet árrugalmassága, jövedelemrugalmassága, kereszt-

árrugalmassága? 

6) Milyen előjelű és milyen nagyságú lehet a rugalmassági együttható, hogyan 

számítható ki? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések
7
 

 

 

1) Egy kisváros piacán a tojás keresletét és kínálatát az alábbi táblázat szemlélteti.  

a.  Ábrázolja grafikonon a keresleti és a kínálati függvényt.  

b.  Határozza meg az egyensúlyi árat és  mennyiséget.  

c. Hogyan változik meg a piaci egyensúlyi helyzet, ha a fogyasztók jövedelmének 

növekedése miatt a tojás kereslete minden ár mellett 10%-kal megnövekszik? 

Ábrázolja az új egyensúlyi helyzetet és számítsa is ki az egyensúlyi árat és 

mennyiséget. 

A tojás kereslete és kínálata 

A tojás kínálata A tojás kereslete 

P Ft/db) QD (db) P Ft/db) QS (db) 

40 9000 40 1000 

35 8000 35 2000 

30 7000 30 3000 

25 6000 25 4000 

20 5000 20 5000 

15 4000 15 6000 

10 3000 10 7000 

5 2000 5 8000 

 

2) Egy rockegyüttes új CD-lemezének piacát a következő keresleti és kínálati 

függvény jellemzi:  QD = 30000-5P,  QS= 10P .   

Ábrázoljuk a függvényeket, és számítsuk ki az egyensúlyi pontot.  

 

3) Tegyük fel, hogy a pizza piacát a következő keresleti és kínálati függvény jellemzi:  

QD = 3000 — 2P   és QS=  2P — 1000,  ahol P a pizza egységára.   

a. Ábrázoljuk a pizza keresleti és kínálati függvényeit, ha az ár 500 – 1500 Ft közt 

változik. 

b. Mennyi pizzát adnak el piaci egyensúly esetén, és milyen áron? 

c. Mi történik a piacon, ha az eladók a pizza árát 1200 Ft-on rögzítik?  

d. Tegyük fel, hogy a hamburger a pizza helyettesítő terméke, és a hamburger ára 

megduplázódik. Ennek eredményeképpen a pizza iránti kereslet megduplázódik 

(azaz minden ár mellett a korábbi mennyiség kétszeresét keresik a vevők). Írjuk 

fel az új keresleti függvény egyenletét. 

e. Számítsuk ki az új egyensúlyi árat és egyensúlyi mennyiséget az új keresleti 

függvény mellett.  

                                                 
7
 A 2.-3. feladatokhoz felhasznált forrás: Case et al. (2009) 
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3. fejezet: A termékpiac keresleti oldala – a fogyasztói magatartás elemei 

 

 
Amint azt az előző fejezetben láttuk, a termékpiac keresletét a fogyasztók vásárlási 

hajlandóságával és képességével írhatjuk le. Egy adott termék piaci keresletét a termék iránti 

egyéni keresletek összesítéseként értelmezhetjük. A jelen fejezetben azt tekintjük át, hogy mi 

alakítja, határozza meg az egyes fogyasztók egy adott termék iránti keresletét, azaz vásárlási 

hajlandóságát és képességét, és ennek eredményeképpen hogyan alakul a termék ténylegesen 

megvásárolni kívánt mennyisége. 

A gazdasági folyamatokban a fogyasztásnak, a fogyasztónak van meghatározó 

szerepe. Végső soron a gazdasági tevékenységet a szükségletek kielégítésének igénye 

határozza meg, így a fogyasztói magatartást is alapvetően a szükségletek, és az ezek 

kielégítésére használható javak megszerzésének igénye határozza meg. A javak 

szükségletkielégítő képessége, hasznossága egyrészt a javak objektív tulajdonságain, másrészt 

a fogyasztó szubjektív értékítéletén alapul. A kereslet mögött tehát a fogyasztó szükségletei 

állnak, és a javak szükségletkielégítő képessége, azaz hasznossága. Ugyanakkor a 

szükségletkielégítő képességet a fogyasztó jövedelme, és annak vásárlóértéke – azaz 

jövedelmének a javak árához viszonyított nagysága  - korlátozza. Így a fogyasztói döntésben 

elsődleges a javak hasznosságának értékelése, és ennek korlátozó tényezőjeként jelenik meg a 

költségvetési korlát, a keresletet pedig e két tényező együttesen határozza meg
8
. 

A jelen fejezetben először megvizsgáljuk, hogy mi határozza meg, hogy a fogyasztó 

valamely termékből mennyit képes megvásárolni, majd azzal foglalkozunk, hogy a fogyasztó 

vásárlási szándéka hogyan jellemezhető, ezután megnézzük, hogy a vásárlási képesség és 

vásárlási hajlandóság együttesen miképpen alakítja ki az egyéni keresletet. A fejezet utolsó 

részében pedig a keresletnek az azt alakító egyes tényezők megváltozására való 

érzékenységét, változékonyságát vizsgáljuk. 

 

 
3.1. Költségvetési korlát, a költségvetési egyenes 

 

 

A fogyasztó egyéni keresletét vizsgálva az első kérdésünk az, hogy a fogyasztó egy 

adott termékből egyáltalán mennyit képes megvásárolni. Mindennapi tapasztalatainkból is 

tudjuk, hogy vásárlási döntéseink során az elkölthető, rendelkezésünkre álló jövedelem 

korlátozza bármely termék megvásárolható mennyiségét, és nyilván minél magasabb egy 

adott termék ára, annál kevesebbet tudunk belőle vásárolni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell 

vennünk, hogy a rendelkezésre álló jövedelmünket általában nem fordíthatjuk egyetlen termék 

vásárlására, azt számos termék közt kell megosztanunk. Így a vásárlási lehetőségünket 

korlátozza az elkölthető jövedelem, a vásárolni kívánt termék ára, valamint az is, hogy milyen 

más termékeket akarunk még megvásárolni az adott jövedelemből, és azok ára hogyan alakul. 

Az adott jövedelem és a megvásárolható termékek ára behatárolja a fogyasztó vásárlási 

lehetőségeit, tehát számára egy költségvetési korlátot határoz meg.  

                                                 
8
 Az elmondottak alapján indokolt lenne a fogyasztó szubjektív értékítéletének, preferenciarendszerének 

vizsgálatával kezdeni az elemzést, azonban didaktikailag könnyebben érthető és magyarázható a költségvetési 

korlát jellemzése. A fejezet felépítésében ezért először a költségvetési korlát fogalmát és befolyásoló tényezőit 

tisztázzuk, és csak ez után térünk rá a fogyasztói preferenciák, hasznosság-megítélés elvontabb témakörének 

vizsgálatára. 
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A fenti döntési problémát, és a költségvetési korlát meghatározását egy egyszerű 

példán mutatjuk be. Tételezzük fel, hogy fogyasztónk – egy diák - naponta 2000 Ft-ot költ el 

a büfében két termékre, pogácsára és szendvicsre. Az adott jövedelmet minden nap pontosan 

elkölti, és kizárólag erre a két termékre fordítja. A kérdés az, hogy melyik termékből mennyit 

képes megvásárolni a jövedelme teljes elköltése mellett.  

A kérdés megválaszolásához ismernünk kell a jövedelem mellett a két termék 

egységárát is. A pogácsa darabja a büfében 100 Ft, a szendvicsé 250 Ft. Ezen feltételek 

mellett számos vásárlási lehetősége van, például: 

• Ha az összes jövedelmét csak pogácsára költi, akkor 20 db-ot tud ebből megvásárolni 

(20 × 100 =2000 Ft) 

• Ha az összes jövedelmét csak szendvicsre költi, akkor 8 db-ot tud ebből megvásárolni 

(8 × 250 =2000 Ft) 

• Ha megosztja a jövedelmét a két termék között, akkor például vásárolhat 2 szendvicset 

500 Ft-ért, és a jövedelméből fennmaradó 1500 Ft-ot 15 db pogácsára fordíthatja. 

• Hasonlóképpen lehetséges a 4 szendvics (4 × 250  = 1000 Ft) és 10 pogácsa (10 × 100 

= 1000 Ft) termékkosár megvásárlása. 

• Szintén megvásárolható 6 szendvics (6 × 250 =1500 Ft) és 5 pogácsa (5 × 100 = 500 

Ft). 

• Továbbá, ha lehetséges lenne a termékből rész-mennyiséget vásárolni, akkor például 7 

szendvics (7×250=1750 Ft)  és 2,5 db pogácsa (2,5 × 100 = 250 Ft) megvásárlása is 

lehetséges (ez a jelen esetben csak elméleti lehetőség). 

 

Valójában tehát a vásárlási lehetőségek feltérképezésénél a rendelkezésünkre álló 

jövedelmet (2000 Ft) felosztottuk pogácsára fordított összegre (a pogácsák száma szorozva a 

pogácsa egységárával, azaz 100 Ft-tal) és szendvicsre fordított összegre (a szendvicsek száma 

szorozva a szendvics egységárával, 250 Ft-tal).  

Tehát: 2000 Ft = 250 Ft × a szendvicsek száma + 100 Ft × a pogácsák száma. Ezt az 

összefüggést nevezik költségvetési egyenesnek. 

A költségvetési egyenes azon jószágkombinációk összessége a két jószág terében, 

amelyeket a fogyasztó adott piaci árak  mellett, adott pénzjövedelemből, annak teljes 

elköltésével megvásárolhat (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

 

A költségvetési egyenes egyenlete: 

I = px × x + py × y,  

- ahol I jelenti a fogyasztó jövedelmét,  

- x a megvásárolt szendvicsek száma, y a megvásárolt pogácsák száma, 

- px az x-termék (a szendvics) egységára,  py pedig az y-termék (azaz a pogácsa) 

egységára.  

 

Jelen példánkban tehát I = 2000, px=250, py=100, és a költségvetési egyenes 

egyenlete: 2000=250 × x +100 × y 

 

A költségvetési egyenes egyenletét pontosan azok az (x ; y) termékkombinációk 

elégítik ki, amelyek megvásárolhatók az adott termékárak és az adott jövedelem mellett a 

jövedelem teljes elköltésével. Így megfelelő termékkombinációk lehetnek a (0;20), (8;0), 

(2;15), (4;10), (6;5) és akár a (7;2,5) szendvics-pogácsa párok is. A költségvetési egyenest 

egyértelműen meghatározza a fogyasztó jövedelme és a két termék egységára. 

A költségvetési egyenest ábrázolhatjuk egy olyan koordinátarendszerben, amelynek 

két tengelyén az egyes termékekből megvásárolható mennyiségeket tüntetjük fel. A jelen 

példánkban tehát az x-tengelyen a szendvicsből megvásárolható mennyiségeket, az y-
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tengelyen a pogácsából megvásárolható mennyiségeket mérve minden megvásárolható 

termékpár a költségvetési egyenes egy-egy pontját adja meg. 

Vegyük észre, hogy a 3.1 ábrán fehér kockákkal jelölt pontok a példában megadott 

(szendvics, pogácsa)-kombinációkat jelölik. Az egyenes többi pontja is megfelel a 

költségvetési korlátnak, de természetesen a valóságban csak akkor valósítható meg, ha a 

termékek oszthatóak – azaz, ha lehetséges lenne akár az x, akár az y termékből tört 

mennyiséget vásárolni.  
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3.1 ábra: A 2000=250 × x +100 × y költségvetési egyenes ábrázolása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vegyük észre, hogy a költségvetési egyenes alatt elhelyezkedő pontok mind olyan 

termékkombinációkat testesítenek meg, amelyek értéke kevesebb, mint a fogyasztó 

jövedelme. Ilyen az ábrán A-val jelölt pont (4 szendvics és 5 pogácsa, amely összesen 1500 

Ft-ba kerül), hiszen 4 szendvics mellé mi 10 pogácsát is meg tudnánk vásárolni a 

jövedelmünkből. Az A pont választása mellett jövedelmünkből 500 Ft-ot megtakarítanánk. A 

költségvetési egyenes felett fekvő pontok viszont – amilyen az ábrán B-vel jelölt pont – a 

rendelkezésre álló jövedelmünknél drágábban megvásárolható termékkombinációkat jelölik. 

A B pont 20 pogácsához 2 szendvicset rendel (összesen 2500 Ft), pedig 20 pogácsa mellett 0 

szendvics vásárolható meg. A B pont megvásárlásához 500 Ft összeget kölcsön kellene 

kérnünk. 

A költségvetési egyenes egyenletének átalakításával a I = px × x + py × y  alakból 

kapjuk a következőt:   I  - px × x = py × y . 

  Innen y kifejezésével adódik: I / py – ( px / py ) × x = y tehát a költségvetési egyenes 

felírható a következő alakban is:   y = (I / py )-  (px /  py) ×  x .  

Példánkban: y =  (2000/100) – (250/100) ×  x, azaz y =  20 – 2,5 ×  x.  Ez utóbbi 

alakot összehasonlítva a költségvetési egyenes ábrájával látható, hogy az egyenes a 

függőleges tengelyt az y= 20 pontban (I/py) metszi, és meredeksége -2,5, ami  negatív 

előjellel a két termék árának aránya tehát: - px/py.  

Kérdés, hogy hogyan változhat egy fogyasztó költségvetési egyenese, azaz lehet-e a 

jelenleg megtakarítást jelentő A pont, vagy éppen a kölcsönkérést szükségessé tevő B pont 

más helyzetben éppen megvásárolható termékkosár? Hogyan reagál a költségvetési egyenes, 

ha a fogyasztó jövedelme, illetve a termékárak megváltoznak? 

Példánkban tételezzük fel, hogy a fogyasztó jövedelme a felére csökken, azaz 2000 Ft 

helyett csak 1000 Ft-ot költhet naponta pogácsára és szendvicsre, tehát I = 1000 az új 

helyzetben. Ekkor az új költségvetési egyenes egyenlete 1000=250 × x + 100 × y,  vagyis y =  

10 – 2,5 ×  x. Ez a valóságban azt jelenti, hogy ha jövedelmét csak pogácsára költi, akkor 20 

db helyett most 10 db-ot, ha csak szendvicset vesz, akkor 8 db helyett csak 4 db-ot tud 
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megvásárolni, illetve a korábban megvásárolható valamennyi termékkombináció esetén az ott 

szereplő szendvics-pogácsa pároknak pontosan a felét tudja megvásárolni (például a 4 

szendvics-10 pogácsa kosár helyett most csak 2 szendvics és 5 pogácsa vásárolható meg 

egyszerre). Mindez azt jelenti, hogy a költségvetési egyenes eltolódik, jövedelemcsökkenés 

esetén lefelé – és értelemszerűen jövedelemnövekedés esetén felfelé, a jövedelemváltozás 

arányában. Mivel az árak, és így azok aránya sem változott, ezért az egyenes meredeksége is 

változatlan maradt, tehát az új költségvetési egyenes párhuzamos az eredeti költségvetési 

egyenessel (ez a 3.2 ábrán a (2) számú egyenes).  

Az árváltozás hatásának értelmezéséhez képzeljük el, hogy az eredeti jövedelmünk 

(I=2000 Ft) mellett a szendvics ára emelkedik – például kétszeresére nő, a pogácsa ára 

változatlan. Ekkor, ha jövedelmünkből csak pogácsát vásárolunk, akkor továbbra is 20 

pogácsa vehető meg, ha viszont összes jövedelmünket szendvicsre költjük, 4 szendvics, azaz 

a korábbi 8 szendvics fele érhető el. A költségvetési egyenes új egyenlete: 2000=500 × x + 

100 × y  vagyis y =  20 – 5 ×  x, ezt mutatja a 3.2 ábra (3) számú egyenese, az egyenes 

meredeksége is megváltozott. 

Ugyanígy értelmezhető a változatlan jövedelem (2000 Ft) és változatlan szendvics-ár 

(250 Ft) melletti pogácsa árváltozás, például annak megduplázódása (100 Ft-ról 200 Ft-ra). 

Most továbbra is megvásárolható a (8 szendvics; 0 pogácsa) jószágkosár, viszont 0 szendvics 

vásárlásával csak 10 pogácsa vehető meg. A költségvetési egyenes új egyenlete: 2000=250 × 

x + 200 × y  vagyis y =  10 – 1,25 ×  x, ezt mutatja a 3.2 ábra (4) számú egyenese. 
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3.2 ábra: A jövedelem- illetve az árváltozás hatása a költségvetési egyenesre 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Végezetül tételezzük fel, hogy a jövedelem változatlanul tartása mellett mindkét 

termék ára azonos arányban megváltozik, példánkban megduplázódik. Ekkor, ha csak 

szendvicset veszünk, fele annyit vehetünk, ha csak pogácsát veszünk, akkor is az eredeti 

mennyiség felét vehetjük meg, és bármilyen egyéb pogácsa-szendvics kombináció esetén is 

csak az eredeti mennyiség fele vehető meg. A költségvetési egyenes új egyenlete: 2000=500 

× x + 200 × y  vagyis átalakítás után y =  10 – 2,5 ×  x. Ezt az összefüggést már ismerjük, a 

3.2 ábra (2) számú egyenesét kaptuk meg ismét, azaz látható, hogy a fogyasztó számára 

elérhető jószágkosarak most is pontosan azok, amelyeket a az eredeti árak mellett 

jövedelmének felére csökkentésével tudott megvásárolni. A fogyasztó számára tehát mindegy, 

hogy az árak nőnek-e meg valamilyen mértékben, vagy a jövedelme csökken ugyanilyen 

mértékben, mindkét esetben azonos mértékben csökken a megvásárolható jószágkosarak 
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nagysága, vagyis a fogyasztó reáljövedelme. Hasonlóképpen értelmezhető a reáljövedelem 

növekedéseként a fogyasztó jövedelmének növekedése, vagy az árak csökkenése, hiszen 

mindkettő a megvásárolható jószágok mennyiségének növekedésével jár.  

A reáljövedelem az anyagi javak és szolgáltatások azon mennyisége, amelyet az adott 

pénzjövedelemből (nomináljövedelemből) meg lehet vásárolni. (Farkasné Fekete – Molnár, 

2007.) 

A fentiekben tehát áttekintettük a fogyasztó költségvetési korlátjának alakulását és 

meghatározó tényezőit, azon speciális esetre, amikor a fogyasztó két termékre költi 

jövedelmét. A valóságban azonban a jövedelmünket egyidejűleg nagyon sokféle termék és 

szolgáltatás közt osztjuk meg, így a kéttermékes modell idealizált, egyszerűsített szituációt ír 

le, amelyet azonban kiindulásként jól használhatunk általánosabb helyzetek leírására
9
. 

 

 

3.2. A fogyasztói preferenciák, közömbösségi görbék és helyettesítés 

 

 

Az előzőekben áttekintettük, hogy az egyes fogyasztó, a jövedelem és a termékárak 

által meghatározott korlátok között mely termékekből mennyit képes megvásárolni. A 

következő kérdés az, hogy a megvásárolható jószágkosarak közül melyiket válassza, azaz 

melyik elérhető jószágkosár lesz a számára a legértékesebb. Ennek a kérdésnek a 

megválaszolására azt kell tudnunk, hogy a fogyasztó hogyan értékeli az egyes jószágokat és 

jószágkosarakat, melyiket mennyire kedveli, mennyire találja hasznosnak. A  különböző 

javak és szolgáltatások a fogyasztó különböző igényeit, szükségleteit elégítik ki, és a 

szűkösség viszonyai mellett a fogyasztónak el kell döntenie, hogy mely szükségleteit kívánja 

javak és szolgáltatások vásárlásával kielégíteni, és melyekről kell lemondania. Nyilván a 

számára fontosabb szükségletek kielégítésére fog törekedni, tehát a fogyasztó tudatosan vagy 

ösztönösen, de rangsorolja szükségleteit. A szükségletek egyéni rangsorát preferencia-

skálának nevezzük (Farkasné Fekete - Molnár, 2007). A fogyasztó preferencia-skálája egyéni 

rangsor, függ a fogyasztó egyéni ízlésétől, szokásaitól, azaz nagyrészt az egyén szubjektív 

véleményét, értékítéletét tükrözi, bár az adott társadalmi-gazdasági környezet is befolyásolja. 

Fontos, hogy a fogyasztói preferenciák nem azonosak a fogyasztó tényleges választásával, 

hiszen a preferenciák alapvetően a termék fogyasztó számára nyújtott hasznosságától függnek 

– ami a termék árától független tényező, a ténylegesen megvásárolt mennyiséget viszont a a 

fogyasztó költségvetési korlátja, így a termék ára is befolyásolja. A következőkben a 

fogyasztó preferencia-skáláját értelmezzük, és az egyes termékkosarak, jószágkombinációk 

fogyasztó számára nyújtott hasznosságát jellemezzük.  

Térjünk vissza a 3.1 fejezetben használt példánkra, és tételezzük fel, hogy ismét 

pogácsából és szendvicsből álló jószágkosarakat szeretnénk összehasonlítani – ezúttal 

azonban nem a rájuk fordítandó pénzösszeg az összehasonlítás alapja, hanem az, hogy 

elfogyasztásuk révén mekkora élvezethez, hasznosságérzéshez jut a fogyasztó. Tételezzük fel, 

hogy a fogyasztó jelenleg 4 szendviccsel és 8 pogácsával rendelkezik, ezt fogyaszthatja el. 

Ehhez a lehetőséghez képest értékeli egyéb jószágkombinációk hasznosságát. Feltételezve, 

hogy a fogyasztó alapvetően mindkét terméket kedveli, számára előnyösebb, ha a 8 pogácsa 

                                                 
9
 A költségvetési egyenes fenti kéttermékes változata általánosítható több termék esetére is, hiszen a valóságban 

jövedelmünket nem kettő, hanem ennél jóval több jószág – termék, szolgáltatás – közt kell felosztanunk. 

Elméletileg felírható egy többtermékes költségvetési korlát a következőképpen: I = p1× x1 + p2× x2 +p3× x3 

+…+pn× xn , ahol pi az i-edik termék ára,  xi az i-edik termék mennyisége, azonban a gyakorlatban jobban 

használható az a változat, ahol egy kiválasztott x termékre fordított kiadásokat viszonyítjuk az összes többi 

termékre szánt jövedelemhez, és a következő egyenletet használjuk: I = px× x + 1× y. Itt tehát x értéke a 

kiválasztott termék mennyisége, px ezen termék ára, y pedig, mint fiktív termék, az ezután a többi termék 

számára fennmaradó jövedelemhányadot jelenti (és py=1). 
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megtartása mellett 4 helyett 5 szendvicset kap. Hasonlóképpen magasabbra értékeli, ha a 8 

pogácsa változatlanul tartása mellett a szendvicsekből bármilyen, a 4 szendvicset meghaladó 

mennyiséget kap, hiszen minden ilyen termékkosár tartalmazza az eredeti (4 szendvics, 8 

pogácsa) kosarat is, így az eredeti fogyasztási lehetőség megmarad, és a többlet 

termékegységeket valamire fel tudja használni. Így akár maga is elfogyaszthatja, ha ez 

számára kellemes, vagy odaadhatja barátjának és ezért valamilyen viszontszívességet kaphat, 

tehát valamilyen hasznos célra fel tudja használni. Hasonló a helyzet, ha a 8 pogácsa 

mennyiségét hagyjuk változatlanul, és a szendvicsek mennyiségét növeljük. Azaz 

összességében a fogyasztó az eredeti kosárhoz képest magasabbra értékeli, tehát preferálja 

mindazokat a kosarakat, amelyek az egyik termékből az eredeti kosár tartalmánál több, a 

másikból pedig ugyanannyi szerepel. Természetesen az eredeti kosárhoz képest magasabbra 

értékeli azokat a kosarakat is, amelyekben mindkét termékből több szerepel, mint az eredeti 

kosárban.  

A fenti logikát alkalmazva az is megállapítható, hogy ha a fogyasztó (4 szendvics; 8 

pogácsa) kosarában a szendvicseket változatlanul hagyva a pogácsák számát csökkentjük, 

akkor a fogyasztó számára kevésbé hasznos, kevésbé preferált kosarakat kapunk. Ugyanez a 

helyzet, ha a pogácsák száma marad változatlan a kosárban, és a szendvicsek számát 

csökkentjük, illetve ha mind a pogácsák, mind a szendvicsek számát csökkentjük.  

Ezáltal tehát az eredeti (4 szendvics; 8 pogácsa) fogyasztói kosárhoz képest 

meghatároztuk a biztosan jobban kedvelt, preferált és a biztosan kevésbé kedvelt 

(diszpreferált) kosarak körét. Nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy mi a helyzet azokkal 

a kosarakkal, amelyekben 4-nél több szendvics, de 8-nál kevesebb pogácsa, vagy 4-nél 

kevesebb szendvics és 8-nál több pogácsa található. Itt az a kérdés, hogy a fogyasztó jólétének 

változása nélkül hány pogácsát hajlandó elcserélni 1 szendvicsre, azaz az egyik termék hány 

egységéről hajlandó lemondani a másik jószág egy újabb egységéért. 

A 3.3 ábrán szemléltetjük a fogyasztó eredeti kosarát (4 szendvics és 8 pogácsa), 

illetve az ehhez képest preferált és diszpreferált kosarakat. Amint látható, a (4;8) kosár négy 

téglalapra osztja a választható kosarak síkját, az fogyasztói teret. A bal alsó (sötéten 

satírozott) téglalap az eredeti kosárhoz képest kedvezőtlen, diszpreferált kosarakat, a jobb 

felső (világosan satírozott) az eredeti kosárhoz képest preferált kosarakat tartalmazza. 

Ugyanakkor a jobb alsó, és a bal felső, fehér területeken elhelyezkedő jószágkosarakról nem 

dönthető el egyértelműen, hogy preferáltak-e az eredeti kosárhoz képest, vagy sem. Itt vannak 

olyan kosarak, amelyek preferáltak, olyanok is, amelyek diszpreferáltak, és olyanok is, 

amelyek éppen annyira hasznosak a fogyasztónak, mint a kiindulási kosár. Az viszont biztos, 

hogy a kiindulási kosárral azonos élvezeti értékű kosarak csak itt, azaz a fogyasztói tér bal 

felső és jobb alsó részében helyezkedhetnek el.   

Azokat a kosarakat, amelyek az eredeti kosarunkkal azonos élvezeti értéket 

képviselnek, a fogyasztó választása szempontjából az eredetivel közömbös kosaraknak 

nevezzük. Ha az összes ilyen kosarat ábrázoljuk, akkor az így meghatározott pontsorozat által 

meghatározott görbét közömbösségi görbének nevezzük. 

A közömbösségi görbe a fogyasztó számára egymással közömbösségi viszonyban álló 

– azaz azonos élvezeti értéket képviselő - jószágkosarak (termékkombinációk) mértani helye a 

fogyasztói térben (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

Ha feltételezzük, hogy a termékek oszthatóak, akkor az egymással közömbösségi 

viszonyban lévő kosarak végtelenül sűrűn helyezkednek el, azaz a közömbösségi görbe egy 

folytonos vonal. A továbbiakban ezt fel fogjuk tételezni, bár a valóság általában nem ez. 

Ennek ellenére ez a feltételezés  számos jól használható eredményhez vezet, amelyek jól 

alkalmazhatók a gyakorlatban a nem folytonos esetekre is. 
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3.3 ábra: Preferált és diszpreferált jószágkosarak 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fenti módon tehát megkonstruáltuk a (4;8) jószágkosárhoz tartozó közömbösségi 

görbét. Természetesen tetszőleges más kiindulási kosarat választva ahhoz is 

megkonstruálhatjuk a megfelelő  közömbösségi görbét. Így például a (4; 10) kosárhoz tartozó 

közömbösségi görbét megrajzolva megállapítható, hogy mivel a (4;10) kosár preferált a (4;8) 

kosárhoz képest a neki megfelelő közömbösségi görbe is preferált lesz a (4;8) kosár 

közömbösségi görbéjéhez képest,  tehát fellette halad. Hasonlóképpen diszpreferált kosárhoz 

tartozó közömbösségi görbe alacsonyabban, az origóhoz közelebb halad. Így a fogyasztói 

térben a közömbösségi görbék sokaságát lehet ábrázolni. Az így kapott ábra a közömbösségi 

térkép, amely tehát az adott két jószág valamennyi lehetséges kombinációját és a megfelelő 

közömbösségi görbéket tartalmazza.  

A közömbösségi térképet a 3.4 ábra bal oldali panelje ábrázolja. A 3.4 ábra a 

közömbösségi görbék főbb tulajdonságait szemlélteti. Ezek a következők: 

- A közömbösségi görbék negatív meredekségűek: Ez a tulajdonság abból a tényből 

következik, hogy az azonos közömbösségi görbe mentén az x jószág növelése esetén az y 

jószág mennyiségének csökkennie kell, hogy a kosár értéke változatlan maradjon. 

- A magasabban futó görbe magasabb értéket képvisel: Az azonos mennyiségű x 

jószágot tartalmazó kosarak közül a több y jószágot tartalmazók a preferáltak, tehát az 

ilyeneket tartalmazó közömbösségi görbének magasabban kell futnia az eredetinél. Ezt 

szemlélteti a 3.4 ábra bal oldali paneljének (1), (2) és (3) jelű görbéje. 

- Két különböző közömbösségi görbe nem metszheti egymást: A 3.4 ábra bal oldali 

paneljén a (3) és (4) közömbösségi görbékről tételezzük fel, hogy különbözőek, de 

metszik egymást az ábra B pontjában. Ugyanakkor van különböző pontjuk is, az ábrán 

ilyen például a C pont a (3) görbén, és az A pont a (4) görbén. Az A és a C pontok olyan 

jószágkosarakat jelentenek, amelyekben x jószág mennyisége azonos, de az y jószág 
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mennyiségei eltérnek (A-ban magasabb, mint C-ben). Ez azt jelenti, hogy az A kosár a C 

kosárhoz képest preferált. Ugyanakkor az A kosár a B kosárhoz képest azonos értékű, azaz 

közömbös a (4) görbe mentén. Viszont a B kosár a (4) görbe szerint a C kosárral is azonos 

értékű. Ez viszont azt jelenti, hogy az A és a C kosár mindegyike a B kosárral azonos 

értékű, tehát egymással is azonos értékűeknek kellene lenniük, ami ellentmondás, azaz 

nem létezhet ilyen B metszéspont. 

- A közömbösségi görbék konvexek: A konvexitás pontos matematikai definíciója helyett 

itt most az intuitív geometriai értelmezéssel élve egy görbét akkor tekintünk konvexnek, 

ha két pontját összekötve az összekötő szakasz a görbe felett halad. Ez a 3.4 ábra jobb 

oldali paneljén látható. A közömbösségi görbe A pontjának megfelelő kosár viszonylag 

sok y jószágot, és kevés x jószágot tartalmaz. A B kosár viszont sok y jószágot, és kevés x 

jószágot tartalmaz, azaz mind az A, mind a B kosár bizonyos mértékig szélsőséges 

jószágkombinációkat fejez ki. Az A és B pontokat összekötő szakasz D pontjának 

megfelelő kosár viszont az A kosárnál kevesebb y jószágot és több x jószágot tartalmaz, a 

B kosárhoz képest pedig több y jószágot és kevesebb x jószágot tartalmaz, azaz 

kiegyensúlyozottabb, mint az A és a B kosarak. Ugyanakkor ez a kosár az A-C-B 

közömbösségi görbék felett fekszik, azaz náluk preferáltabb, magasabb élvezeti értékkel 

bír, amint az a D kosár. Tehát a konvexitás azt fejezi ki, hogy a fogyasztó a 

kiegyensúlyozott jószágkosarat magasabbra értékeli, mint a szélsőségeset. 
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3.4 ábra: A közömbösségi görbék tulajdonságai, a közömbösségi térkép 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Azokat a folytonos, és a fenti tulajdonságokkal rendelkező közömbösségi görbéket 

szokás „jól viselkedő‖ közömbösségi görbéknek is nevezni. Az egyes fogyasztók, illetve 

egyes termékek vagy szolgáltatások sajátosságai miatt előfordulnak a fentiektől eltérő 

viselkedésű közömbösségi görbék is, azonban a jószágok és fogyasztók túlnyomó többségére 

a fenti tulajdonságok általában teljesülnek. A következőkben – ha másként nem jelezzük, - 

általában jól viselkedő közömbösségi görbéket tételezünk fel.  

A közömbösségi görbe negatív meredeksége azt jelenti, hogy a fogyasztó hajlandó a 

görbe mentén fekvő kosarakat egymással elcserélni, tehát 1 egységgel több x jószágért 

hajlandó átengedni bizonyos mennyiségű y jószágot, vagy fordítva, hajlandó lemondani az x 

jószág egy egységéről, ha cserébe bizonyos mennyiségű y jószágot kap. Ezt nevezzük a 

közömbösségi görbe mentén történő helyettesítésnek, azaz a fogyasztó az y jószág bizonyos 

mennyiségét helyettesíti egy további egység x jószággal. A közömbösségi görbe alakját 

jellemzi, hogy milyen arányban helyettesíti a fogyasztó egymással a két jószágot. 

Természetesen a helyettesítés függ attól is, hogy az adott pillanatban a fogyasztó a két 

jószágból éppen mekkora mennyiséggel rendelkezik, hiszen ha az egyik jószágból nagyon 
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sok, a másik jószágból nagyon kevés áll rendelkezésére, akkor az előbbiből viszonylag sokat 

hajlandó átengedni a második jószág egy újabb egységéért cserébe.  

 

 
3.5 ábra: Helyettesítés a közömbösségi görbe mentén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 3.5 ábrán a fogyasztó az A kosarat cseréli a B kosárra, azaz az y jószág mennyiségét 

csökkenti, az x jószág mennyiségét növeli. Az y jószágból átengedett Δy mennyiségért cserébe 

az x jószágból további Δx mennyiséget kér. E két mennyiség abszolút értékének arányát méri 

a helyettesítési ráta (RS – Rate of Substitution). 

A helyettesítési ráta számítása: RS = |y / x | = - y / x, ami nem más mint az A-B 

szelő meredekségének abszolút értéke. Látható, hogy ez nagy mértékben függ az A és B 

pontok elhelyezkedésétől a görbe mentén, és attól is, hogy milyen közel, vagy távol vannak 

egymástól. Ha az A pontot a görbe mentén közelítenénk a B pont felé, akkor az ábrán az A-B 

összekötő szakasz meredekségének abszolút értéke egyre csökkenne, azaz a helyettesítési ráta 

egyre kisebb lenne. Ezért a helyettesítés jellemzésére bevezetjük a helyettesítési határráta 

(MRS - Marginal Rate of Substitution) fogalmát, amely azt mutatja meg, hogy a fogyasztó 

mennyit hajlandó feláldozni az y termékből, az x termék mennyiségének végtelenül kicsi 

változtatása mellett, hogy az új jószágkosár a kiindulási jószágkosárral azonos élvezeti értékű 

maradjon.  

A helyettesítési határráta számítása: MRS = | lim y / x | =  = | dy  /dx | =  - dy / dx.  

A helyettesítési határráta a B pontban a közömbösségi görbéhez húzott érintő meredekségének 

abszolút értékét adja meg (ami nem más, mint a görbe x változó szerinti deriváltjának értéke). 

 

 

 

3.3. A hasznosság, hasznossági függvény, határhaszon 

 

 

Tételezzük most fel, hogy a fogyasztó csak egyetlen termékből változtathat a 

fogyasztásán, a többi termék fogyasztása adott, változatlan. Kéttermékes modellünkben ez azt 

jelenti, hogy az y termék jelenlegi fogyasztott mennyisége nem változtatható, az y0 szinten 

rögzített. Ekkor a fogyasztó ceteris paribus növelve az x jószág fogyasztását, egyre 

preferáltabb fogyasztói kosarakhoz jut, tehát egyre magasabban futó, magasabb élvezeti 

értéket jelentő közömbösségi görbékre kerül. A 3.6. ábra bal oldali paneljén U1, U2, U3 és 

U4 ezeket az élvezeti értékeket jelöli. Az ábra alsó részén azt szemléltetjük, hogy ceteris 
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paribus növelve az x jószág fogyasztását a fogyasztó számára elérhető élvezeti, hasznossági 

szint hogyan változik.  

 

 
 

3.6. ábra: Közömbösségi görbék és a hasznossági függvény 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hasznosság (U – utility) fogalmán valamely jószág hasznos tulajdonságainak 

összességét értjük, másképpen fogalmazva azt az élvezetet, amelyet a fogyasztó az adott 

jószág vagy szolgáltatás elfogyasztása révén nyer. A 3.6 ábra bal oldali paneljén az x termék  

fogyasztásának ceteris paribus növelése révén elérhető hasznosság-növekedést mérhetjük
10

.  

E adott termék egységeinek elfogyasztása során nő a fogyasztó hasznosságérzete, ha 

hogy más körülmények nem változnak. Az egyes termékegységek elfogyasztása azonban nem 

jár mindig ugyanakkora hasznosság-növekedéssel. Az eredeti példánkra alkalmazva a 

definíciót (ahol az x termék a szendvics mennyiségét jelentette), ha nagyon éhesek vagyunk 

(mert például a pogácsából rendelkezésre álló változatlan mennyiség nagyon kicsi, vagy 

nulla), akkor az első szendvics biztosan nagy hasznosságérzettel bír, ám ahogy egyre többet 

fogyasztunk belőle, és egyre inkább jóllakunk, az újabb egységek egyre kevésbé növelik a 

hasznosságérzetünket. 

Az újabb termékegységek elfogyasztása révén nyert pótlólagos hasznosságot nevezzük 

az adott termék határhasznának (MU – Marginal Utility).  Ha a javak korlátlanul oszthatóak, 

akkor a határhaszon fogalmát pontosíthatjuk, mely szerint a határhaszon az adott termék 

fogyasztásának végtelenül kicsi változása révén bekövetkezett hasznosság-változást jelenti. A 

hasznossági függvény (TUx – Total Utility) az x jószág mennyiségeinek  fogyasztásával 

nyerhető összes hasznosságot méri. Az összhaszon (összes hasznosság) tehát tulajdonképpen 

nem más, mint az egymást követő termékegységek elfogyasztásával keletkező határhasznok 

összege. 

Ennek megfelelően az x jószág határhaszna a következőképpen számítható ki:   

                                                 
10

 Hogyan mérjük egy fogyasztói kosár hasznosságát? A hasznosság mérése nem magától értetődő kérdés. A 

fogyasztó valamely dolog élvezeti értékét nem feltétlenül tudja valamilyen mérőszámmal kifejezni. A kérdést 

különböző hasznosságelméletek különbözőképpen kezelik. A kardinális hasznosságelmélet szerint az egyes 

fogyasztói kosarak hasznossága abszolút értelemben számértékkel mérhető, azaz nemcsak egymáshoz való 

viszonyuk, hanem hasznosságuk aránya is meghatározható. Az ordinális hasznosságelmélet szerint viszont 

csupán annyit tudunk eldönteni, hogy hasznosság szerint a fogyasztói kosarak hogyan állíthatók sorrendbe, azaz 

két kosár közül el tudjuk dönteni, hogy melyik hasznosabb, de azt nem, hogy mennyivel. A továbbiakban mi 

lényegében a kardinális megközelítést alkalmazzuk, azaz a kosarak hasznosságának mérhetőségét tételezzük fel. 
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MUx = TUx / x  (x 0), az x jószág fogyasztásának változása révén elért összes 

hasznosság-változás (ceteris paribus, azaz ha y fogyasztása változatlan). Ugyanígy 

értelmezhető az y jószág fogyasztása révén elérhető összhaszon (TUy), illetve határhaszon 

(MUy) ceteris paribus, tehát ha most az x termék fogyasztása marad változatlan:  MUy = TUy 

/ y  (y 0). 

Ahogy egy adott termék elfogyasztott mennyisége növekszik, az újabb 

termékegységek egyre kisebb élvezetet jelentenek. Az első szendvics hasznossága az éhes 

ember számára rendkívül nagy, a második, majd a harmadik szendvicset már egy kicsit 

kevésbé élvezzük, a tizediket pedig már talán nem is kívánjuk. Egy bizonyos fogyasztási szint 

elérése után az újabb termékegység elfogyasztása már egyáltalán nem jelent élvezetet, azaz 

elérjük a telítettségi szintet, vagy másképpen a hasznossági függvény telítettségi pontját. 

Mivel itt már az újabb termékegység elfogyasztása nem jár hasznosságnövekedéssel, a 

határhaszon értéke itt nullává válik (3.6. ábra jobb oldali panel). 

Ennek alapján kimondhatjuk Gossen I. törvényét (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; 

Kopányi, 1993; Samuelson-Nordhaus, 1987): Ha egy jószág fogyasztását növeljük (ceteris 

paribus), akkor a pótlólagos jószágegységek elfogyasztásából eredő teljes hasznosság egyre 

kisebb mértékben nő (a csökkenő határhaszon törvénye).
11

  

 

 

3.4. A fogyasztó optimális választása 

 

 

Összefoglalva az eddig elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a fogyasztó rangsorolja 

az egyes fogyasztói kosarakat, és összehasonlítja azok élvezeti értékét, hasznosságát. Az 

azonos mértékben kedvelt, azaz azonos hasznosságúnak tekintett fogyasztói kosarak azonos 

közömbösségi görbén helyezkednek el, így a fogyasztó az ilyen kosarakat egymásra hajlandó 

elcserélni. Tételezzük most fel, hogy van két ilyen kosarunk, az első kosár az x jószágból x1, 

az y jószágból y1 mennyiséget tartalmaz – a 3.7. ábrán ez az A pont, és a kosár tartalmát 

röviden így jelöljük: A(x1;y1). A második kosarat az ábrán a B pont reprezentálja, ebben több 

van az x jószágból és kevesebb az y jószágból: B(x2,y2). Mindkét kosár azonos élvezeti értékű, 

a hasznosságuk szintjét jelölje U2. Mivel azonos hasznosságúak, ezért a fogyasztó hajlandó 

őket egymásra elcserélni. Nézzük meg mit is jelent az A kosár B kosárral való felcserélése. 

 A cserét két lépésben fogjuk végrehajtani. Először az A kosárban az x1 mennyiség 

változatlanul tartása mellett lecsökkentjük az y jószág szintjét y2-re, azaz az A kosarat a 

C(x1,y2) kosárra cseréljük fel. Ez nyilvánvalóan hasznosság-csökkenést jelent, hiszen az egyik 

termék szintje változatlan, a másiké csökkent. A C pont tehát a kiindulási közömbösségi 

görbénk alatt helyezkedik el  (egy alacsonyabb hasznossági szintű U1 görbén). Ezután a C 

kosarat fogjuk kicserélni a B kosárra úgy, hogy most az y2 mennyiséget tartjuk változatlanul, 

és az x jószág szintjét x1-ről x2-re növeljük, ezáltal ismét megnöveljük a kosár hasznossági 

szintjét, és visszakerülünk az eredeti U1 közömbösségi görbére. 

Az első lépésben (A-ról C-re cserélve) egy U1-U2 nagyságú hasznosságcsökkenés 

következett be, amelynek során az x jószág mennyisége változatlan maradt, így 

alkalmazhatjuk az y jószág határhasznának definícióját (MUy = TUy / y ) a bekövetkezett 

hasznosságcsökkenés mérésére: TUy=y × MUy.  A második lépésben pedig (C-ről B-re 

                                                 
11

 A valóságban előfordulnak növekvő határhaszonnal járó fogyasztási helyzetek is: szenvedélyes gyűjtőknek a 

gyűjtemény újabb darabjának megszerzése növekvő elégedettséget okoz. A káros szenvedélyekhez kötődő 

józságok – kábítószer, alkohol – esetében is ez a helyzet. Normál jószágok esetében is találhatunk ilyen 

jelenségre példát, amikor a fogyasztó ismerkedik, barátkozik egy jószággal, akkor az első egység elfogyasztása 

még kis élvezetet okoz, majd az ezt követő pótlólagos jószágok hasznossága egy ideig növekedhet, és csak 

később jelentkezik a Gossen törvényben megfogalmazott csökkenő határhaszon jelensége. 
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cserélve) egy U2-U1 nagyságú hasznosságnövekedést érünk el, melynek során az y jószág 

mennyisége maradt változatlan, és az x jószág határhasznának definíciója szerint (MUx = 

TUx / x ) a bekövetkezett hasznosságcsökkenés: TUx=x × MUx. Ugyanakkor e két lépés 

egymásutánja éppen nulla hasznosságváltozást okoz, - először U2-ről U1-re csökkent a 

hasznossági szint, majd utána U1-ről U2-re nőtt, - így a két hasznosságváltozás összege éppen 

nulla lesz.  

Azaz a hasznosságváltozás: U = TU
y
+TU

x
 = 0, vagyis y × MU

y
+ x × MU

x
 = 

0. Ezt az összefüggést átrendezve
12

 a   -y / x = MU
x
 /  MU

y
  összefüggést kapjuk. 

Ugyanakkor a helyettesítési határráta definíciójánál láttuk, hogy a 3.7. ábra szerint a 

helyettesítési határráta éppen az y jószág és az x jószág változásának aránya (x jószág 

végtelenül kis változását tételezve fel – amit viszont a határhasznok definíciójánál is 

feltételeztünk).  Tehát MRS =-y / x,  így a fentiek alapján megállapítható, hogy: MRS = 

MU
x
 /  MU

y
, tehát a helyettesítési határráta az x és y jószágok adott kosárhoz tartozó 

határhasznainak hányadosával egyenlő. 

 
3.7. ábra: A közömbösségi görbék és a határhaszon kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ezek után már minden eszköz a rendelkezésünkre áll, hogy meghatározzuk a 

fogyasztó számára optimális jószágkosarat.  

A 3.1. fejezetben megállapítottuk, hogy a fogyasztó a jövedelme és a jószágok 

egységára ismeretében az ezen paraméterek által meghatározott költségvetési egyenes pontjai 

közül választ. A kérdés az, hogy ezen kosarak közül melyik számára a leghasznosabb, azaz 

melyik a költségvetési egyenes legnagyobb hasznosságú pontja. 

A választás folyamatát a 3.8. ábrán szemléltetjük. Ábrázoljuk egy 

koordinátarendszerben a költségvetési egyenest és a közömbösségi térképet. Az egyes 

közömbösségi görbéken elhelyezkedő jószágkosarak egy része a költségvetési egyenes alatt 

fekszik – azaz nem igényli a teljes jövedelmünk elköltését -, más részük éppen a költségvetési 

egyenesen fekszik, tehát éppen megfizethető, harmadik részük az egyenes felett helyezkedik 

el, azaz elérhetetlen. Az ábra U1 görbéjén két olyan (csillaggal jelölt) kosár van, amelyek 

éppen megfizethetőek. Ugyanakkor az U1 hasznossági szint elérhető kisebb jövedelemmel is, 

hiszen a közömbösségi görbén a két csillaggal jelölt kosár közti kosarak mind a költségvetési 

egyenes alatt helyezkednek el. A fogyasztónak tehát nem érdemes a csillaggal jelölt kosarakat 

                                                 
12

 Az átrendezés részletezve: y × MU
y
+ x × MU

x
 = 0, azaz -y × MU

y
= x ×MU

x
 . Innen az egyenlet 

mindkét oldalát elosztva  MU
y
 mennyiséggel: -y = x × MU

x
 /  MU

y
 adódik, majd végezetül mindkét oldalt  

x mennyiséggel elosztva megkapjuk a fenti összefüggést:   -y / x = MU
x
 /  MU

y
  .    
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választania, hiszen ugyanilyen élvezeti értékhez olcsóbban is hozzájuthat. Ez arra utal, hogy 

jövedelméből magasabb hasznossági szintet is el tud érni. Egy ilyen lehetséges hasznossági 

szintet szemléltet az U2 görbe, azonban ennek mentén is van még a költségvetési egyenes 

alatt elérhető jószágkosár, tehát ez sem optimális. Az U3 görbe viszont olyan, hogy minden 

jószágkosara a költségvetési egyenes felett halad, tehát ez a hasznossági szint számunkra most 

elérhetetlen. Meg kell keresnünk azt a közömbösségi görbét, amelynek még van megfizethető 

pontja – azaz van közös pontja a költségvetési egyenessel, és a legmagasabb hasznosságú 

ilyen közömbösségi görbe, azaz nincs már olyan pontja, amely a költségvetési egyenes alá 

esne. Az ábrán ezt szemlélteti az U* közömbösségi görbe. Az optimális választás tehát az U* 

és a költségvetési egyenes érintési pontja (jól viselkedő közömbösségi görbék esetén). 

 
3.8. ábra: A fogyasztó optimális választása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az optimumban Az U* közömbösségi görbét a költségvetési egyenes érinti.  

A közömbösségi görbe érintőjének meredekségét a helyettesítési határráta adja 

meg: dy/dx = -MRS.  A költségvetési egyenes meredekségét viszont a termékek áraránya 

határozza meg, azaz a meredekség = - px / py . Az optimális választást megtestesítő 

jószágkosár mellett tehát, mivel a két meredekség azonos kell, hogy legyen (hiszen 

ugyanazon egyenesről van szó), fenn kell állnia az MRS = px / py összefüggésnek. Azt viszont 

már tudjuk, hogy MRS = MUx / MUy , vagyis a helyettesítési határráta a határhasznok 

hányadosával azonos. Az optimális választást megtestesítő jószágkosár mellett tehát fennáll:  

MUx / MUy =  px / py, vagyis a határhasznok aránya – vagyis a fogyasztó értékítélete – meg 

kell, hogy egyezzen a termékek piaci árainak arányával, vagyis a piac értékítéletével. 

Kissé átrendezve: MU
x
 /  p

x 
= MU

y 
/ p

y
. Ezt az alakot általánosítva sok jószágra:

 

MU
x
 /  p

x 
= MU

y 
/ p

y
= MU

v 
/ p

v
= MU

w 
/ p

w  
...stb. 

 

A fentiek alapján kimondható Gossen II. törvénye (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; 

Kopányi, 1993; Samuelson-Nordhaus, 1987): A fogyasztó akkor költi el optimálisan 

jövedelmét, ha az utolsó pénzegység által nyerhető határhaszon bármelyik termékre nézve 

ugyanakkora (az előnykiegyenlítődés elve). 

A fenti összefüggés lehetőséget ad arra, hogy egy jószágkosár optimalitását el tudjuk 

dönteni. A 3.1 táblázat erre mutat be egy példát. 

A táblázat szerint a fogyasztó két terméket vásárol, csokoládét és narancsot. Mindkét 

termékre feltüntettük a fogyasztás során jelentkező hasznosságváltozások mértékét, azaz a 

határhasznokat. Eszerint, ha például a fogyasztó a csokoládéból 2 db-ot fogyaszt, akkor az 1 

db fogyasztásához képest hasznosságérzete 50 egységgel nő, tehát a határhaszon értéke 50 

(feltéve, hogy másban nincs változás). Ismereteink szerint a fogyasztó akkor költi el 
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optimálisan a jövedelmét, ha csokoládé utolsó egységéhez tartozó határhaszon és ár aránya 

megegyezik a narancsból fogyasztott utolsó egység határhaszna és egységára arányával.  A 

táblázatból leolvasható, hogy ez 3 db csokoládé és 5 db narancs fogyasztása mellett 

következik be. A döntési folyamat a következő: A fogyasztó először eldönti, hogy az első 

egységet narancsból vagy csokoládéból válassza. Mivel a narancs MU/p értéke magasabb 

(2,00), mint a csokoládéé (1,33), az első vásárlása 1 db narancs lesz, és erre 20 Ft-ot költ. A 

második vásárlás ismét narancs, mert a 2. egység esetén az MU/p érték 1,50, ami magasabb 

az első csokoládé 1,33-as értékénél. Ismét 20 Ft-ot költ a fogyasztó. A harmadik vásárlás 

viszont már csokoládé, hiszen az első csokoládé MU/p értéke 1,5 míg a harmadik narancsé 

csak 1. Hasonlóan a negyedik vásárlás ismét narancs (a harmadik narancs 1, a második csoki 

csak 0,83 értékű). Az ötödik vásárlás csokoládé (a második csoki mutatója 0,83, a negyedik 

narancs 0,6), a hatodik és a hetedik vásárlás sorrendje nem dönthető el, ugyanis a harmadik 

csoki és az ötödik narancs mutatója egyaránt 0,5, így mindkét vásárlást meglépi a fogyasztó. 

 

3.1. táblázat: Példa a fogyasztó hasznosságának maximalizálására  
Csokoládé Narancs 

Csoki MUcsoki Pcsoki MUcsoki/Pcsoki Narancs MUnarancs Pnarancs MUnarancs/Pnarancs 

1 db 80 60 1,33 1 db 40 20 2,00 

2 db 50 60 0,83 2 db 30 20 1,50 

3 db 30 60 0,50 3 db 20 20 1,00 

4 db 20 60 0,33 4 db 12 20 0,60 

5 db 10 60 0,17 5 db 10 20 0,50 

6 db 5 60 0,10 6 db 4 20 0,20 

7 db 2 60 0,03 7 db 2 20 0,10 

8 db 2 60 0,03 8 db 1 20 0,05 

9 db 1 60 0,015 9 db 1 20 0,05 

10 db 1 60 0,015 10 db 0,5 20 0,025 

Forrás: Farkasné Fekete – Molnár (2007), 82. old. alapján. 

 

Természetesen az optimális döntés feltétele, hogy a fogyasztó rendelkezzen az ehhez 

szükséges jövedelemmel, azaz 280 Ft-tal (három csokoládé 180 Ft-ba, 5 narancs 100 Ft-ba 

kerül). Ha ennél kevesebb a jövedelme, akkor a fenti döntési folyamat korábban megáll, ha 

ennél több a jövedelme, akkor a fent leírt logika szerint tovább folytatódik, a példában 6 db 

csokoládé és 7 db narancs választása is kielégíti az optimalitás feltételeit.   

Ha a fogyasztó egy adott kosárról szeretné eldönteni, hogy ez jó választás-e, akkor is 

hasonlóan járunk el. Tegyük fel, hogy a fogyasztó 500 Ft jövedelemmel rendelkezik, és ezt 5 

csokoládé (300 Ft) és 10 narancs (200 Ft) vásárlására tervezi költeni. Ennél a fogyasztói 

kosárnál azonban MUcsoki/Pcsoki = 0,17  > MUnarancs/Pnarancs= 0,025.  A döntés tehát nem 

optimális. Hogyan rendezzük át a fogyasztói kosarat? A csoki mutatóját csökkenteni, a 

narancsét növelni kellene. Mivel a termékek egységára nem változtatható, ezért a MUcsoki 

azaz a csoki határhaszon értékét kellene csökkenteni, és az MUnarancs ,azaz a narancs 

határhasznát növelni. Ez, amint a táblázatból is látható, úgy érhető el, ha a csoki mennyiségét 

növeljük, és a narancs mennyiségét csökkentjük. Tehát több csokoládét veszünk, és az ehhez 

szükséges jövedelemrészt a narancs fogyasztásának csökkentése révén tudjuk felszabadítani. 
 

 

 

3.5. A jövedelem- és árváltozás hatása a fogyasztó optimális választására  

 

 

Láttuk, hogy a fogyasztó az optimális választását a közömbösségi térkép, illetve a 

jószágok hasznossága, valamint a költségvetési egyenes alapján határozza meg. Ez utóbbi 
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viszont a fogyasztó jövedelmétől és a termékek áraitól függ. A termékárak a fogyasztón kívül 

álló okok miatt változhatnak, és részben a jövedelem is. Hogyan hat mindez a fogyasztó 

optimális választására? 

Elsőként a jövedelemváltozás hatását vizsgáljuk. Tételezzük fel, hogy a 

fogyasztónak az adott jószágkosárra költhető jövedelme valamely okból megnő (ilyen ok 

lehet például béremelés, adócsökkentés, vagy akár más szükséges kiadások – például a fűtési 

költség – csökkenése miatt felszabaduló jövedelemrész). A jövedelemnövekedés a 

költségvetési egyenesre lesz hatással, megnöveli a vásárolható kosarak körét, a költségvetési 

egyenes tehát párhuzamosan felfelé eltolódik. Emiatt megváltozik a költségvetési egyenest 

érintő közömbösségi görbe, és maga az érintési pont is. Legyen  I1, I2 és I3 három 

jövedelemszint, növekvő sorrendben (I1< I2 < I3) és a nekik megfelelő három költségvetési 

egyenes optimális kosara (x1; y1), (x2; y2) és  (x3; y3). 

ICC-görbe (Income-Consumption Curve, jövedelem-fogyasztás görbe más néven 

jövedelem-ajánlati görbe (Varian, 1991): A fogyasztó különböző jövedelmek melletti 

optimális választásait képviselő jószágkosarak görbéje, változatlan árak mellett.  

A fenti hatást egy termékre vonatkoztatva is vizsgálhatjuk. Ehhez a koordináta 

rendszerben az y tengelyen a fogyasztó jövedelmét, az x tengelyen pedig valamelyik (jelen 

esetben az x)  termék mennyiségeit jelölve az ICC görbe egyes pontjaihoz tartozó 

mennyiségek levetítésével megkapjuk az adott termékre vonatkozó Engel-görbét (3.9. ábra 

bal oldali panel).  

 Az Engel-görbe a fogyasztó jövedelme és az  adott jószág megvásárolt mennyisége 

közötti viszonyt fejezi ki változatlan árak mellett. 

Vizsgáljuk meg most az árváltozás hatását. Tételezzük fel, hogy a fogyasztó 

jövedelme változatlan, az y jószág egységára is változatlan, az x jószág ára viszont csökkenni 

kezd. Az árcsökkenés a költségvetési egyenes meredekségét változtatja meg, méghozzá úgy, 

hogy a fogyasztó a korábbiakhoz képest több x-jószágot lesz képes megvásárolni, az 

egyenesnek az x-tengellyel vett metszéspontja jobbra kifelé eltolódik. Emiatt ismét 

megváltozik a költségvetési egyenest érintő közömbösségi görbe, és maga az érintési pont is. 

Legyen P1x > P2x  > P3x   az x jószág három egységára és a nekik megfelelő három 

költségvetési egyenes optimális kosara (x1; y1), (x2; y2) és  (x3; y3). 

A fenti hatást ismét egy termékre, méghozzá az árváltozást elszenvedő termékre 

vonatkoztatva most a koordináta rendszerben az y tengelyen a változó termékárakat, az x 

tengelyen pedig az adott (jelen esetben az x)  termék mennyiségeit jelölve a PCC görbe egyes 

pontjaihoz tartozó mennyiségek levetítésével megkapjuk az adott termékre vonatkozó egyéni 

keresleti görbét (3.9. ábra jobb oldali panel).  

PCC-görbe (Price-Consumption Curve, ár-fogyasztás görbe, más néven ár-ajánlati 

görbe (Varian, 1991): A fogyasztó optimális választásait képviselő jószágkosarak görbéje az 

egyik jószág változó árai mellett, változatlan jövedelmeket és a másik jószág változatlan árait 

feltételezve.  

Az egyéni keresleti görbe (függvény) megmutatja az adott termék azon mennyiségeit, 

amelyeket az egyéni fogyasztó a különböző árak mellett hajlandó és képes megvásárolni. 

Az egyes jószágok jellegéről, a fogyasztónak rájuk vonatkozó értékítéletéről sokat 

elárul az ICC illetve a PCC görbék alakja. A 3.9. ábrán feltüntetett növekvő görbék mellett 

mindkét esetben elképzelhető csökkenő görbe is, itt hely hiányában ezen sajátos esetekre nem 

tudunk kitérni, de az érdeklődő olvasó az Irodalomjegyzékben felsorol szakkönyvekben 

megtalálhatja ezek részletezését. 

Megjegyezzük, hogy az ár és jövedelem alakulása, ennek ismerete, vagy legalábbis 

helyes becslése meghatározó lehet egy vállalkozás - akár termelő, akár kereskedő – számára, 

hiszen ennek alapján tudja megbecsülni, hogy milyen keresletváltozásra számíthat, ha  térségi 

fejlesztések eredményeként növekszik például a helyi lakosság jövedelme, illetve hogyan 
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érintheti a terméke, szolgáltatása iránti keresletet, ha valamilyen kormányzati döntés – például 

áfa-emelés – miatt a termék árát emelnie kell. Az ICC és PCC görbék hozzávetőleges 

ismerete segíthet az ilyen jellegű változások hatásainak felmérésében, és az azokra való 

felkészülésben. 

 

  
3.9. ábra: Az ICC és PCC görbe 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mi a költségvetési egyenes, milyen tényezők befolyásolják? 

2) Mit értünk közömbösségi görbén? 

3) Hogyan értelmezhető a fogyasztó jószágkosarainak preferenciarendezése? 

4) Mit értünk helyettesítésen, mi a helyettesítési ráta és a helyettesítési határráta? 

5) Mit értünk hasznosság alatt? Mi a hasznossági függvény? Mit jelent a telítettségi pont 

fogalma? 

6) Mi a határhaszon függvény, hogyan számítható ki? 

7) Hogy szól Gossen I. törvénye? 

8) Mutassa be a helyettesítési határráta és a határhaszon kapcsolatát. 

9) Hogyan határozható meg a fogyasztó optimális választása? 

10) Hogy szól Gossen II. törvénye? 

11) Mi az ICC görbe, és hogyan származtatható belőle az Engel-görbe?  

12) Mi a PCC-görbe, és hogyan származtatható belőle az egyéni keresleti függvény? 
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Kompetenciát fejlesztő kérdések
13

 

 

 

1) Hogyan érinti a termelő terméke iránti keresletet, ha egy kormányzati döntés – 

például áfa-emelés – miatt a termék árát emelnie kell? Mi történik a kereslettel, ha  ismét 

kormányzati döntés – például a személyi jövedelemadó kulcsának emelése – miatt a 

fogyasztók rendelkezésre álló jövedelme 5 %-ot csökken? Szemléltesse a változást a PCC és 

ICC görbék segítségével. Gyűjtsön adatokat a közelmúlt eseményeiről, amelyek az 

elméletben tanultakat alátámasztják. 

 

2) Január elsején egy professzor megfogadta, hogy lead pár kilót, és elkezd 

takarékoskodni. Ezért megfogadta, hogy havonta ebédre 24000 Ft-ot fog költeni. Az ebédet 

kétféleképpen tudja megoldani: az egyetemi étkezdében, ahol az ebéd 1200 Ft, vagy egy 

közeli kisvendéglőben, ahol az ebéd 2400 Ft-ba kerül. Minden olyan napon, amikor nem 

ebédel, 5 km-t fut. 

a. Feltéve, hogy a professzor havonta 24000 Ft-ot költ ebédre, amit a vendéglői és az 

étkezdei ebédek közt oszt meg, ábrázoljuk a költségvetési egyenest, az ebédek számát 

tüntessük fel a tengelyeken. 

b. A professzor a múlt hónapban 10 alkalommal ebédelt az egyetemi étkezdében és 5 

alkalommal a vendéglőben. Ez a választás a költségvetési egyenesen fekvő választás, vagy 

nem? Indokolja válaszát. 

c. A múlt hónapban a vendéglőben minden nap kedvezményesen, féláron lehetett ebédelni, 

azaz 1200 Ft-os egységáron. Mi ennek a hatása a professzor adott hónapra vonatkozó 

költségvetési egyenesére?  

 

3)  A következő táblázat egy süteményrajongó egyén összes hasznosságérzetét mutatja 

be az elfogyasztott sütemények mennyiségének függvényében:   

Sütemények száma (db) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Összes hasznosság (TU) 0 100 200 275 325 350 360 360 

 

Számítsuk ki az adott süteményfogyasztáshoz tartozó határhaszon értékeket. Ábrázoljuk a TU 

és az MU függvényeket. Ha a sütemény darabja 60 Ft-ba kerül, és a süteményrajongó egyén 

jövedelme magas, akkor várhatóan maximum mennyi süteményt fog elfogyasztani?  

 

4) Egy háztartás heti jövedelme 30000 Ft. Ha a háztartás az X termékből annak 

különböző árai mellett az alábbi ábrán feltüntetett mennyiségeket fogyasztja, akkor ábrázoljuk 

a háztartás X termékre vonatkozó keresleti görbéjének az ábráról leolvasható három pontját.  

 

 

                                                 
13

 A 2.-4. feladatokhoz felhasznált forrás: Case et al. (2009) 
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4. fejezet: A termékpiac kínálati oldala 

 

 
A termékpiac kínálati oldalán a termelő, az eladó áll. A termékek (és szolgáltatások) 

előállítását a vállalati szféra, az üzleti vállalkozások, üzleti szervezetek végzik. Amint azt a 

2.1 fejezetben láttuk, a vállalkozások feladata az erőforrások kombinálása, felhasználásuk 

szervezése, ezáltal szükségletek kielégítésére alkalmas termékek és szolgáltatások előállítása. 

Az üzleti vállalkozás tehát termékeit, szolgáltatásait piaci értékesítésre termeli, célja a 

nyereségének maximalizálása, ennek érdekében döntéseket hoz és kockázatot vállal. A 

vállalkozás döntései során a mit, hogyan és kinek kérdéseit kell megválaszolnia, azaz el kell 

döntenie, hogy milyen – és mennyi  - terméket, szolgáltatást állít elő, azt milyen 

technológiával, milyen erőforrás-felhasználással teszi és a végterméket kinek, mely piacon 

adja el. 

A nyereség az árbevétel és a termelési költségek különbségeként adódik, így  a 

vállalkozás érdekelt az árbevételének növelésében, és költségeinek csökkentésében. Ennek 

érdekében a termelési tényezőket hatékonyan kell felhasználnia, hatékony technológiát kell 

alkalmaznia azaz arra törekednie, hogy adott erőforrás-mennyiségből a lehető legtöbb 

terméket, szolgáltatást állítsa elő, vagy másképpen, ugyanazt a kibocsátást minél kevesebb 

erőforrás-mennyiség felhasználásával termelje meg. Emellett a termelés pénzügyi 

nyereségességére is figyelnie kell: nem biztos, hogy a technikailag hatékony megoldás 

gazdaságilag is jó döntés.  Ha ugyanis a felhasznált kis mennyiségű erőforrás nagyon drága a 

megtermelt nagy mennyiségű, de csak olcsón értékesíthető kibocsátáshoz képest, akkor 

hatékony technológia mellett is lehet veszteséges a vállalkozás.  
A technológia választása a termelési tényezők felhasznált mennyiségének változtatását 

jelenti. Az, hogy a vállalkozás a termelési tényezőit milyen mértékben tudja megváltoztatni, 

attól is függ, hogy a változtatásra mennyi idő áll rendelkezésére. A mindennapi életben 

gyakori, hogy a rendelkezésre álló gépek mennyisége nem növelhető egy adott időszakban, 

mert újabb gép vásárlása hosszú távra szóló döntés, ehhez pénzforrást kell találni, és jól át 

kell gondolni, hogy vajon tartósan szükség lesz-e rá. Így gyakran kerül a termelő olyan 

döntési helyzetbe, amikor bizonyos erőforrásai felhasználásának nagyságán tud változtatni, 

bizonyos erőforrásain pedig nem. Az ilyen döntéseket nevezzük rövid távú döntéseknek – 

mindennapi életünk döntéseinek többsége ilyen, míg hosszú távú döntésekről akkor 

beszélünk, ha az adott idő alatt valamennyi termelési tényező mennyiségén tudunk 

változtatni.  

A termelői döntéseket nagyban befolyásolja, hogy milyen piaci szerkezetben 

működnek. Ha a piacon sok hasonló termelő van, akik mindegyike hasonló terméket ad el, 

akkor a termelő kénytelen alkalmazkodni a piacon kialakult folyamatokhoz, azokat érdemben 

befolyásolni nem tudja. Ez jellemzi az ún. tökéletes versenyző piacokat. Ilyen esetben tehát a 

termelő egy a sok közül, kínálata a piaci kínálatnak csak kis töredékét jelenti, a piaci árakat 

befolyásolni nem tudja.  Amennyiben a piacon a termelő meghatározó piaci részesedéssel 

rendelkezik, akkor módjában áll a piaci árakat is befolyásolni, szélsőséges esetben egyetlen 

termelőként, versenytárs nélkül van jelen a piacon – ez az ún. monopolpiac -, és az árakat 

maga határozza meg. Azokat a piacokat, ahol kisszámú termelő adja a piaci kínálat 

összességét, oligopol piacoknak nevezzük. Ilyen piacon működve a termelőnek van módja a 

piaci folyamatok befolyásolására, de figyelnie kell a többi oligopol szereplő viselkedését, és 

azokra reagálnia kell döntései kialakítása során. A termelő döntését meghatározó piaci 

szerkezeteket a 4.6 fejezetben elemezzük részletesen. 
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4.1 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 (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 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 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 a 4.1 ábra szemlélteti. 

 

   

Piaci időtáv Rövid táv Hosszú táv 

4.1 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. 

 

 
4.2 A termelés technikai összefüggései 

 

 

4.2.1 Rövid távú termelési függvény, átlagtermék, határtermék 

 

 

A termelési függvény olyan  technikai összefüggés, amely az egyes specifikus 

termelésitényező-kombinációk által előállítható maximális kibocsátási mennyiséget adja meg 

adott technikai fejlettség mellett (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

Képlettel: Q = f(K,L), ahol Q a kibocsátás mennyisége, K és L a felhasznált tőke- 

illetve munkatényező mennyisége.  
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A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy a vállalkozó nem képes minden 

termelési tényező mennyiségét változtatni, azaz ún rövid távú döntéseket hoz. Ekkor tehát 

bizonyos erőforrásai felhasználásának nagyságán tud változtatni, bizonyos erőforrásain pedig 

nem. Mindennapi életünk döntéseinek többsége ilyen. Hosszú távú döntésekről akkor 

beszélünk, ha az adott idő alatt valamennyi termelési tényező mennyiségén tudunk 

változtatni.  

Először vizsgáljuk meg részletesebben a rövid távú termelési függvényt. Ehhez 

tételezzük fel, hogy a tőke és munka közül a munkatényező a változtatható tényező, és a 

tőketényezőn nem tudunk változtatni. Legyen tehát a tőketényező értéke rögzített, K0 érték. A 

rövid távú termelési függvény azt mutatja meg, hogyan függ a kibocsátás mennyisége az 

egyik termelési tényező mennyiségétől, feltételezve, hogy a többi termelési tényező mennyisége 

nem változik. Rövid távú termelési függvényünket tehát a következőképpen tudjuk felírni:  

Q = f(K0,L), ahol K0 állandó, L változik. Szokás a kibocsátás mennyiségét TP 

jelöléssel is jelölni, a Total Product (össztermék) kifejezés rövidítéseként: TP = f(K0,L) 

Egyszerűbb jelöléssel: Q=f(L), K0 állandó tőkemennyiség mellett, másképpen 

TP=f(L). 

A rövid távú termelési függvényt szemlélteti a 4.2 ábra felső  panelje.  

 

 
4.2 ábra: Tövid távú termelési függvény, és nevezetes pontjai 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A rövid távú termelési függvényről leolvasható, hogyan változik a kibocsátás, ha a 

változtatható tényező – jelen esetben a munkatényező – felhasznált mennyiségét egy kis 

egységgel változtatjuk. Ezt a változtatást írja le a termelési tényező határterméke (MP – 

Marginal Product). 

A munka határterméke (MPL) megmutatja, hogyan változik az össztermelés, ha a 

felhasznált munka mennyiségét egy kis egységnyivel növeljük: MPL=  ΔQ/ΔL (ha ΔL→0).  

A határtermék tehát a termelési függvény változásának sebességét, azaz másképpen a 

termelési függvény meredekségét méri egy adott pontban. (Egy görbe meredeksége pedig 

megegyezik a görbe adott pontbeli érintőjének meredekségével). A határtermék értéke arra 

utal, hogy mi történik, ha változtatjuk a tényező felhasználását, a jelenlegi szinthez képest. 

Ugyancsak fontos tudni, hogy a jelen felhasználási szint mellett mennyire termelékeny az 

adott tényező.  
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A munka átlagterméke, APL (Average Product) azt mutatja meg, hogy egységnyi 

munkaráfordításra átlagosan mennyi termék jut: APL = Q/L. 

Hasonlóan értelmezhető a tőke határterméke, és a tőke átlagterméke is, ha adott 

esetben a munka az állandó, és a tőke a változtatható tényező (például növénytermesztésben a 

felhasznált  műtrágya mennyisége). Ez esetben a rövid távú termelési függvény: Q=f(K), L0 

állandó értéke mellett. Ekkor a tőke határterméke (MPK) megmutatja, hogyan változik az 

össztermelés, ha a felhasznált tőke mennyiségét egy kis egységnyivel növeljük: MPK= ΔQ/ΔK 

(ha ΔK→0). A tőke átlagterméke, APK (Average Product) azt mutatja meg, hogy egységnyi 

tőkeráfordításra átlagosan mennyi kibocsátás jut: APK = Q/K. 

A termelési függvény alakja általában nem lineáris, azaz nem igaz az, hogy a tényező 

egyenletes növelésekor egyenletesen növekszik a kibocsátás, amint azt a 4.2 ábra felső képe 

illusztrálja. A munkatényező kis értékei mellett, ha a tőketényező elegendő mennyiségben van 

jelen, akkor a munkatényező egységnyi növelése nagy kibocsátás-növekedést jelent, hiszen 

minden dolgozónak jut nyersanyag, munkaeszköz, így az előző dolgozók munkavégzését meg 

tudják ismételni. Sőt, az is valószínű, hogy ha többen vannak, tudják egymást segíteni, illetve 

mindenki arra a munkafeladatra specializálódhat, amelyikben a legügyesebb. Így, amíg a 

munkaerő-létszám alacsony, a munkatényező növelése egyre nagyobb kibocsátás-növekedést 

okoz, tehát a termelési függvény egyre gyorsabban emelkedik – azaz a határtermék értéke 

növekszik. Ez azonban nem folytatható így a végtelenségig. Egy idő után már az újabb 

dolgozónak nem tudunk munkaeszközt és nyersanyagot adni (a tőketényezőt ui. nem tudjuk 

növelni), így a kibocsátás már nem tud a korábbiakhoz hasonló mértékben bővülni. Még 

ekkor is lehetséges kibocsátás-növekedés, hiszen az új ember a többiek helyett tud dolgozni 

azok pihenőidejében, pihent erőként akár többet is teljesítve azoknál. Néhány fővel még így is 

érdemes lehet növelni a munkamennyiséget, a kibocsátás, bár lassuló ütemben, de még nő. 

Egy bizonyos létszám után már ezek a munkalehetőségek is telítődnek, a szűk keresztmetszet 

a tőketényező lesz. A további munkaerő már egyáltalán nem tud hozzátenni semmit a 

kibocsátáshoz, határterméke nullává válik, a kibocsátás tovább már nem növelhető. A 4.2 

ábra felső képén a termelési függvény sajátos S-alakja ezt a folyamatot írja le. Eleinte a 

függvény gyorsuló ütemben nő, aztán a gyorsulás megáll, átvált lassuló növekedésbe, végül a 

függvény utolsó szakaszában a növekedés megáll. 

A 4.2 ábra alsó képe szemlélteti a munka határtermékének alakulását. Amíg a 

munkatényező növekedésére a kibocsátás gyorsuló ütemben növekszik, addig ugyanakkora 

munkatényező-változásra egyre nagyobb kibocsátás-növekmény jut, azaz a határtermék 

növekvő. A termelési függvény egy bizonyos munkatényező-felhasználási szintnél aztán 

átvált lassuló növekedésbe, ettől a munkamennyiségtől kezdve a határtermék csökkenni kezd. 

A munka átlagtermékének alakulását is hasonlóképpen jellemezhetjük: Amíg a pótlólagos 

munkaerő-felhasználás növekvő kibocsátás-változást okoz, addig az egységnyi munkaerőre 

jutó kibocsátás (azaz a munka átlagterméke) emelkedik. Mindaddig emelkedni fog az 

átlagtermék értéke, amíg az újabb munkatényezőre jutó kibocsátás-növekedés – azaz a munka 

határterméke –   meghaladja az addig felhasznált munkaerő egy egységére jutó kibocsátást – 

azaz a munka átlagtermékét. Tehát mindaddig, amíg a határtermék az átlagtermék felett halad, 

addig az átlagtermék értéke növekedni fog. Amikor az átlagtermék eléri a határtermék értékét, 

akkor a határtermék további csökkenése miatt az átlagtermék csökkenő irányúra vált.  Az 

átlagtermék értéke geometriailag is értelmezhető. Egy adott munkamennyiség érték mellett 

kössük össze az origót a termelési függvénynek ezen munkatényezőhöz tartozó pontjával. 

Ennek a szakasznak a meredeksége, azaz a függőleges koordinátájának (tehát a 

kibocsátásnak) és a vízszintes koordinátájának (tehát a munkamennyiségnek) a hányadosa, 

azaz az átlagtermék értéke. 

A fentiek alapján most már összefoglalhatjuk a rövid távú termelési függvény 

sajátosságait. A rövid távú termelési függvény első szakaszában a függvény gyorsuló ütemben 
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növekszik.  E szakaszban tehát a határtermék függvény, ami a termelési függvény 

változásának sebességét méri, pozitív, és növekszik. A második szakaszban a termelési 

függvény még mindig növekszik, de már lassuló ütemben, amíg el nem éri a maximumát. A 

lassuló növekedés miatt itt a határtermék függvény még mindig pozitív, de már csökkenő. A 

határtermék-függvény tehát alacsony munkatényező-értékeknél pozitív és növekvő, majd egy 

bizonyos munkaerő-szint után csökkenővé válik. Azt a kibocsátási szintet, ahol a termelési 

függvény gyorsuló növekedésből lassuló növekedésbe vált át, a termelési függvény inflexiós 

pontjának nevezzük. A határtermék pontosan itt éri el maximumát – előtte ugyanis növekszik, 

utána pedig csökken. Ahol a termelési függvény eléri a maximumát, ott a határtermék nullává 

válik, ezt a pontot nevezzük technikai maximumnak (technikailag ennél magasabb kibocsátás 

nem érhető el). 

Az átlagtermék függvény alakulását geometriailag jól követhetjük, ha a termelési 

függvény mentén felfelé haladva a függvény pontjait sorban összekötjük az origóval, és 

nézzük az összekötő szakasz meredekségét. Ez a meredekség éppen az adott pont 

átlagtermék-értékével egyezik meg. Látható, hogy eleinte e szakaszok meredeksége egyre nő, 

majd eléri maximumát, amikor a szakasz éppen érinti is a termelési függvényt. Utána az 

összekötő szakaszok meredeksége ismét csökkenni fog. Az átlagtermék-függvény tehát 

először növekszik, majd maximumát elérve csökkenni kezd. Technikai optimumnak 

nevezzük a termelési függvénynek azt a pontját, amelynél az átlagtermék értéke maximális. Ez 

a pont olyan értelemben optimális, hogy itt a legjobb az egy tényezőegységre jutó kibocsátás, 

tehát átlagosan itt a legtermelékenyebb a munkaerő. 

Láttuk, hogy az átlagtermék maximális értéke pontosan annál a tényező-felhasználási 

szintnél következik be, ahol az átlagterméket kifejező szakasz éppen érinti a termelési 

függvényt. Ez azt jelenti, hogy e szakasz, mint érintő meredeksége egyúttal meg kell, hogy 

egyezzen az ezen tényező-felhasználási szinthez tartozó határtermék-értékkel is. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a technikai optimumnál az átlagtermék értéke maximális, és 

egyúttal megegyezik a határtermékkel. 

Amint azt megmutattuk, a változtatható termelési tényező felhasználása szakaszolható 

a termelési függvény – és a határtermék függvény alakulása szerint.  

- A termelés első szakaszában – az origótól az inflexiós pontig - a kibocsátás növekszik 

és a határtermék is növekszik, ezt növekvő hozadék szakaszának hívjuk.  

- A második szakaszban – az inflexiós ponttól a technikai optimumig - a kibocsátás 

lassuló ütemben növekszik, az átlagtermék növekszik, a határtermék már csökken. 

- A harmadik szakasz – a technikai optimumtól a technikai maximumig – lassulva 

növekvő kibocsátással, csökkenő, de még pozitív határtermékkel és csökkenő 

átlagtermékkel jellemezhető. 

- A negyedik szakaszban – a technikai maximum után – a termelés már nem nő, sőt akár 

csökkenhet is, a határtermék csökkenő és negatív, az átlagtermék  csökkenő. 

Az 1. szakaszt növekvő hozadék tartományának, a 2., 3. és 4. szakaszt együtt 

csökkenő hozadék tartományának nevezzük. A csökkenő hozadék elve tehát azt jelenti, hogy 

egy termelési tényező minden újabb egységének felhasználása - egyébként változatlan 

feltételek, azaz más termelési tényezők fixen tartása mellett - csökkenő határterméket 

eredményez.  

 

 

4.2.2  A termelés hosszútávú technikai összefüggései, izokvantok 

 

 

Vizsgáljuk most a termelés technikai sajátosságait, feltételezve, hogy a termelő 

minden termelési tényezőjét változtatni tudja. Egy egyszerű mintapéldán illusztráljuk ezeket 
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az összefüggéseket. Tételezzük fel, hogy vállalkozásunk földmunkák végzésével foglalkozik. 

Ehhez emberi munkaerőt (L), fizikai munkásokat tudunk alkalmazni, illetve markológépet 

(tőke, K) bérelhetünk. A vállalkozás megbízást kap, egy hét alatt 10 km árkot kell kiásnia 

csatornázáshoz (azaz a tervezett kibocsátás – a mit, mennyit és kinek kérdése – ismert). A 

napi 8 óra munkaidőt, heti 5 munkanapot, azaz összesen 40 óra munkaidőt számolva a 

lehetséges technológiai alternatívák: 

 

4.1 táblázat: Technológiai  alternatívák 

 1. 2. 3. 4. 5. 

L, munkaerő ( fő) 100 60 30 25 25 

K, gépek száma (db) 1 2 3 4 5 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázatból rögtön látható, hogy az utolsó, 5. számú alternatíva a továbbiakban nem 

jöhet szóba, hiszen ugyanazt a kibocsátást a 4. alternatívánál több erőforrással látja el. (Ilyen 

előfordulhat, ha beállítva az újabb gépet bizonyos munkafeladatokhoz mégis emberi 

erőforrást kell használnunk, mert a gép nem tud rámenni a terepre, nem fér hozzá a 

megmunkálandó területhez, stb.) Tehát valójában négy technikailag hatékony alternatívánk 

van. 

Ábrázoljuk ezeket a hatékony alternatívákat egy olyan koordinátarendszerben, 

amelynek vízszintes tengelyén a rendelkezésre álló tőketényező, függőleges tengelyén a 

rendelkezésre álló munkaerő mennyiségét tüntetjük fel. A négy alternatíva közös sajátossága, 

hogy mindegyikük ugyanazon kibocsátást valósítja meg. Ha a koordinátarendszerben az 

összes, 10 km árok kiásására alkalmas hatékony input-kombinációkat összekötjük, akkor egy 

egyenlőtermék-görbét, izokvant (isoquant)-görbét kapunk. 

Az egyenlőtermék, vagy  izokvant (isoquant) görbe a  tőke (K) és munka (L) azon 

kombinációit ábrázolják az input-térben, amelyek ugyanakkora kibocsátást eredményeznek 

(Farkasné Fekete - Molnár, 1997; Case et al, 2009).  
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4.3. ábra: Izokvant és izokvant-térkép  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 4.3 ábra bal oldali panelje a 10 km-es árokásás izokvant-görbéjét ábrázolja A 

görbét folytonosnak rajzoltuk, azaz összekötöttük a négy megadott technológiai alternatívát 

jelölő pontot. Eszerint látjuk, hogy ha a munkaerő létszámát csökkenteni akarjuk, akkor 
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növelnünk kell a munkagépek számát, és fordítva. Az 1. alternatíva 100 fős munkaerő 

létszámát 10 fővel 90-re csökkentve egy kicsit emelni kellene a munkagépek számát, az ábra 

szerint mintegy 1,2 munkagépre. Ez természetesen nem a gépek feldarabolását, hanem egy 

újabb gép teljes munkaidejű, napi 8 órás alkalmazása helyett ennek 20 %-ában, azaz napi 1,6 

órában történő alkalmazását jelenti. Ilyen értelemben az ábrán a tört mennyiségek 

feltüntetésének is van értelme, amennyiben a tört mennyiség a munkaidő tört részében való 

munkavégzést jelent. 

Hasonló módon felrajzolható az 1 hét alatt 11 km-nyi, 15 km-nyí, 20 km-nyi, 25 km-

nyi árok kiásásának izokvantja is. Könnyen elképzelhető, hogy ha 100 munkással és 1 géppel 

egy hét alatt 10 km árkot tudtunk kiásni, akkor ugyanennyi idő alatt 20 km-nyi árok 

kiásásához vagy a munkaerő, vagy a gépek, vagy esetleg mindkettő számát növelnünk kell, 

azaz a nagyobb kibocsátást megtestesítő input-kombinációk a 4.3 ábra bal oldali paneljén 

felrajzolt izokvant felett, tőle jobbra haladnak. Ennek alapján minden lehetséges kibocsátási 

szinthez felrajzolhatjuk a neki megfelelő izokvantot, és ezáltal egy izokvant-térképet kapunk 

(4.3 ábra jobb oldali panel). 

Amint láttuk, ahhoz, hogy egy adott kibocsátási szint mellett az egyik tényező 

mennyiségét csökkentsük, a másik tényező mennyiségét növelnünk kell – azaz az izokvantok 

csökkenő meredekségűek. Kérdés, hogy milyen mértékű a két tényező változtatása 

egymáshoz képest, azaz ha például egy kis egységgel csökkenteni szeretnénk a tőketényező 

mennyiségét (például néhány gépórával kevesebbet dolgozna a gép), akkor ehhez mennyivel 

kellene növelni a munkatényező mennyiségét. Ezt az átváltási arányt, azaz a munkatényező-

változás és a tőketényező változás hányadosát fejezi ki a technikai helyettesítési ráta (RTS, 

Rate of Technical Substitution), Pontosabban az RTS mutató a munkatényező változás és a 

tőketényező változás hányadosának abszolút értékét méri, kiszámítása a: RTS= │ΔL/ΔK│ = - 

ΔL/ΔK, a 4.4 ábra bal oldali paneljének jelöléseit alkalmazva. 

Maga a hányados ugyanis negatív, hiszen a ΔL mennyiség pozitív, a ΔK viszont 

negatív, így ennek abszolút értékét megkaphatjuk úgy is, ha a negatív hányadost -1-gyel 

megszorozzuk. A 4.4 ábra bal oldali paneljén az A pont egy tőkeigényesebb, a B pont egy 

munkaigényesebb technológiát szemléltet, és az A-ból B-be való technológiaváltásnak 

megfelelő technikai helyettesítési ráta nem más, mint az A-B szakasz meredekségének 

abszolút értéke. Ezért az is elképzelhető, hogy minél messzebb van a B pont az A ponttól az 

izokvanton, annál meredekebb lesz ez a szakasz, azaz az RTS értéke változik. Emiatt érdemes 

vizsgálni a görbe mentén a nagyon kis elmozdulásnak megfelelő helyettesítés rátáját is. 

 

 

 

 

4.4. ábra:Helyettesítés  az izokvant mentén  
Forrás: Saját szerkesztés 
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A technikai helyettesítési határráta, MRTS (Marginal Rate of Technical Substitution) 

az az arányszám, amely megmutatja, hogy ha végtelen kis egységnyivel csökkentjük az egyik 

termelési tényezőt, mennyivel kell növelni a másikat ahhoz, hogy a kibocsátás ne változzon 

(Farkasné Fekete – Molnár, 2007).   

Képlettel: MRTS= lim│ΔL/ΔK│ = lim (-ΔL/ΔK), ami az izokvanthoz húzott érintő 

meredekségének abszolút értékét adja meg. 

Valójában az izokvantok a termelési tényezők mennyisége és a velük maximálisan 

elérhető kibocsátás mennyisége közti kapcsolatot írják le. Ezt a kapcsolatot függvényszerűen 

is megfogalmazhatva kapjuk a (hosszú távú) termelési függvény fogalmát.  

A 4.4 ábra jobb oldali panelje a termelési függvény – pontosabban a határtermék-

függvények – és az izokvantok közti kapcsolatot mutatja be. Az ábra jelöléseivel tételezzük 

fel, hogy jelenleg Q kibocsátási szinten termelünk, L és K tényező-felhasználásokkal (ez az 

ábra A pontja. Tételezzük most fel, hogy a technológiát átalakítjuk, és ezután kevesebb, K’ 

tőketényezőt kívánunk felhasználni, amihez a kibocsátás szinten tartásához a munkatényezőt 

kell növelni L’ szintre, tehát A-ból a B pontba mozdulunk el az izokvant mentén. Ezt a 

változtatást két lépésben is megtehetjük. Először az L érték változatlanul hagyása mellett 

csökkentjük a tőketényezőt K-ról K’-re, azaz A-ból a C pontba mozdulunk el. Ez kibocsátás-

csökkenéssel jár méghozzá ΔQ =Q’- Q mértékben, a Q izokvantról a Q’ izokvantra kerültünk. 

Mivel e lépés során a munkatényező nem változott, a tőke határtermékének fogalma 

segítségével felírhatjuk a bekövetkezett kibocsátás-változás nagyságát: MPK=ΔQ/ΔK, azaz  

MPK× ΔK= ΔQ (= Q’- Q).  

Ezután második lépésként most növeljük a munkatényező nagyságát L’-re, a 

tőketényezőt K’ szinten rögzítve, azaz C-ből mozduljunk el a B pontba. Ezáltal növekszik a 

kibocsátás méghozzá ΔQ=Q-Q’ mértékben, és alkalmazhatjuk a munka határtermék fogalmát: 

MPL=ΔQ/ΔL, azaz MPL× ΔL= ΔQ (= Q- Q’).  

A két lépést egymás után alkalmazva az első lépés kibocsátás-csökkenését kiegyenlíti 

a második kibocsátás-növekedése, a kibocsátás tehát nem változik, így MPK× ΔK+ MPL× 

ΔL=0. Innen: MPK× ΔK= - MPL× ΔL, vagyis MPK / MPL= - ΔL/ ΔK. A - ΔL/ ΔK érték 

viszont  (végtelenül kis változtatásokat feltételezve) éppen a technikai helyettesítési határrátát 

definiálja, ami viszont az izokvant érintője meredekségének abszolút értéke. Azaz végül a 

következőt kaptuk: MPK/MPL=MRTS, az izokvant érintőjének meredeksége abszolút 

értékben az adott tényezőkombinációhoz tartozó tőke-határtermék és munka-határtermék 

hányadosával egyenlő.  

 

 

4.2.3 Skálahozadék, méretgazdaságosság 

 

 

Felvethető azonban az a kérdés is, hogy mi történne, ha a termelő mindkét tényezőjét 

egyidejűleg meg tudná változtatni –azaz rövid távú döntések helyett hosszútávú döntéssel 

állunk szemben. Ilyen esetben a két tényező együttes, arányos növelésével a kibocsátást is 

folyamatosan azonos ütemben növelhetné. Ha a technológián nem változtatna, akkor a 

termelési tényezők mindegyikének megduplázásával pontosan meg tudná duplázni a 

kibocsátást.  

A termelés skálahozadéka vagy más néven volumenhozadéka az az arány, amely 

megmutatja, hogyan változik a termelés a tényezők egyidejű arányos növekedése esetén 

(Farkasné Fekete – Molnár, 2007). Tehát a termelési függvény általános alakjából kiindulva 

Q=f(K,L) esetén  a skálahozadék azt méri, hogy Q’=f(  × K,   × L)  hogyan viszonyul Q 
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értékéhez (  tetszőleges pozitív szorzó), tehát ha a tényezők mindegyikét azonos mértékben 

növeljük, ugyanakkora mértékben nő-e a kibocsátás, vagy nagyobb, illetve kisebb mértékben.   

 

 Növekvő skálahozadékról beszélünk, ha Q’ >×Q , azaz f(×K, ×L)  >   × f(K,L). 

 Állandó skálahozadékról beszélünk, ha Q’ =  ×Q. 

 Csökkenő skálahozadékról beszélünk, ha Q’ <  ×Q. 

 

Ha arányosan egyre nagyobb méretekben folytatjuk a termelést, akkor a tényezők 

mindegyikének megduplázása nem csupán az előző termelés azonos formában való 

megkettőzését teheti lehetővé, hanem a tényezők jobb összehangolásával, a kapacitások jobb 

kihasználásával nagyobb termelékenység és kibocsátás is elérhető. Ekkor növekvő 

skálahozadékkal találkozunk, ezt nevezik a nagybani termelés méretgazdaságosságának.  

Végezetül a fejezetben megtárgyalt témakörök alapján a termelés technikai 

jellemzőinak és technikai hatékonyságának ismeretében megfogalmazhatjuk a termelés 

gazdasági hatékonyságának fogalmát. Gazdasági hatékonyság alatt adott kibocsátási szintnek 

a lehető legkisebb költségek melletti megvalósítását, vagy adott költség mellett a lehető 

legnagyobb kibocsátási szint elérését tekintjük. 

Ha a termelési függvényünket Q=f(K,L) írja le, akkor a Q kibocsátási szint eléréséhez 

a felhasznált K és L  tényezők költségei határozzák meg a termelési költségeket. TC (Total 

Cost – összköltség) jelölje a termelés költségeit, pK és pL a tőke és munkatényezők 

egységárait. Ekkor a termelés összköltsége: TC= pK ×K + pL× L. Feladatunk tehát az adott 

kibocsátás (Q) elérése a TC érték legkisebb lehetséges értéke mellett.  

Tételezzük fel, hogy a termelő pontosan megadott költségkeretből gazdálkodik, azaz 

TC értéke számára adott állandó. Ekkor a fenti egyenlet segítségével meg tudja határozni, 

hogy milyen K,L tényezőkombinációkat vásárolhat meg az adott TC költségkeretből. Látható, 

hogy a fenti összefüggés a K,L koordinátarendszerben egy egyenest határoz meg, amelyet kis 

átalakítással a következő alakban is felírhatunk: L = TC/pL – (pK/pL) × K. Egyenesünk tehát a 

függőleges L tengelyt TC/pL értéknél metszi, meredeksége pedig. –(pK/pL). Ezt az egyenest 

nevezzük egyenlőköltség (isocost) egyenesnek. Az egyenlőköltség egyenes minden egyes 

pontja azonos összköltséget képvisel, vagyis azt fejezi ki, hogy a két inputtényező milyen 

kombinációi vásárolhatók meg adott pénzösszegből (Farkasné Fekete - Molnár, 2007). 

 

 
4.5 ábra: Egyenlőköltség-egyenes és gazdasági hatékonyság 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 4.5 ábrán láthatjuk a termelési tényezők koordinátarendszerében a különböző TC 

értékekhez tartozó egyenlőköltség-egyeneseket, és az elérendő kibocsátási szintnek megfelelő 

Q izokvantot. A különböző TC-szintekhez tartozó egyenlőköltség-egyenesek egymással 

párhuzamosak (ui. meredekségük csak a tényezők árarányától függ), és minél magasabb a TC 
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értéke, annál magasabban fut az egyenes.  Célunk, hogy megtaláljuk azt az egyenest, amelyen 

van olyan (K,L) tényezőkombináció, amely a Q termelési szintnek megfelelő izokvanton is 

rajta van, azaz vele a kívánt kibocsátási szint elérhető. Alacsony TC értékről indulva az 

izokvant elérhetetlen, a TC szintjét fokozatosan növelve egyre közeledünk az izokvanthoz. 

Amikor az egyenlőköltség-egyenes éppen eléri – tehát érinti  - az izokvantunkat, akkor 

találtuk meg a legalacsonyabb költségű tényezőkombinációt, amely mellett a kívánt 

kibocsátás már megvalósítható. A gazdaságilag hatékony pont tehát az izokvant és az őt érintő 

egyenlőköltség egyenes érintési pontja lesz (a 4.5 ábra csillaggal jelölt pontja). 

Ebben a pontban tehát az egyenlőköltség egyenes egyben az izokvant érintője is. Az 

izokvant érintőjéről tudjuk, hogy meredeksége egyenlő a technikai helyettesítési határráta 

ellentettjével, ami a tőke és munka határtermék hányadosával egyezik meg. Másrészt az 

egyenlőköltség-egyenes meredeksége a tényezők árarányának ellentettjével azonos. Így az 

optimális pontban fenn kell állnia a következő összefüggésnek: 

pK / pL= MRTS =MPK/MPL. 

Azaz a gazdasági hatékonyságnak megfelelő termelési tényező-kombináció 

határtermék-aránya pontosan meg kell, hogy egyezzen a tényezők piaci árának arányával.
14

 

 

 

4.3 A termelés költségei, rövid távú költségfüggvények  

 

 

Amint azt a fentiekben láttuk, a termelő leggyakrabban rövid távú döntésekkel 

szembesül. Ez tehát azt jelenti, hogy a mit-hogyan-kinek kérdéshármasra válaszolva eldönti, 

hogy milyen termelési tényezőket, és milyen mennyiségben kíván felhasználni a következő 

termelési ciklusban. Rövid távon 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 termelés költsége (Farkasné Fekete – Molnár, 2007), 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. A termelő számára 

döntő fontosságú, hogy költségeit a lehetőségekhez képest alacsonyan tartsa. Amint azonban 

a következőkben látni fogjuk, ez nem egyszerűen a legkisebb költséggel előállítható 

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

van a kibocsátás nagyságával, amely viszont az árbevételnek is döntő tényezője.  

Az előző szakaszban a rövid távú termelési függvény elemzésekor azt vizsgáltuk, 

hogy hogyan reagál a kibocsátás nagysága valamely változtatható termelési tényező (például a 

munkatényező) felhasznált mennyiségére. A rövid távú költségfüggvények ennek a 

kapcsolatnak az inverzét mutatják be, azaz azt írják le, hogy hogyan alakulnak a költségek a 

kibocsátás változásának hatására. 

A termelés összes költsége (TC, Total Cost) rövid távon 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 

                                                 
14

 Vegyük észre, hogy a termelés technikai összefüggései a 3. fejezetben a fogyasztói viselkedésnél tanultakhoz 

nagyon hasonlóak, az összefüggések a 3. és a 4. fejezetben egymás analógiái. Így a közömbösségi görbe párja az 

izokvant, a költségvetési egyenesé az egyenlőköltség egyenes, az MRS-nek az MRTS feleltethető meg, az MU 

határhaszon-függvényeknek pedig az MP határtermék-függvények. 
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kibocsátás nagyságától függetlenül állandók (Samuelson-Nordhaus, 1987; Kopányi, 1993; 

Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

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

amelyek a kibocsátás nagyságával együtt változnak (Samuelson-Nordhaus, 1987; Kopányi, 

1993; Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

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

Állandó költség lehet a műhely bérleti díja, amelyet akkor is fizetni kell, ha 

átmenetileg éppen nem folyik termelés, mert a vállalkozás nagy eladatlan készletekkel 

rendelkezik; a termeléshez felvett kölcsön után fizetendő kamat; a vállalkozás által birtokolt 

eszközökre kötött biztosítás díja; állattenyésztő vállalkozásban az állatorvossal kötött 

átalánydíjas szerződés díja; de akár egy irodai alkalmazott munkabére is, aki a vállalkozással 

kapcsolatos ügyintézést végzi függetlenül a vállalkozás kibocsátásának nagyságától. Változó 

költség lehet a felhasznált nyersanyagok, energiahordozók költsége, a termelésben felhasznált 

munkaerő bére (amennyiben a kibocsátás nagyságához igazodik a létszám, vagy 

teljesítménybérben fizetik a dolgozókat), a műtrágya és a növényvédőszerek mennyisége, 

hiszen ezek a kibocsátással kapcsolatban állnak, állattenyésztésben a takarmányok, tápok 

költsége, a termék értékesítéséhez szükséges csomagolóanyagok, stb. 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. Ez nem jelenti 

feltétlenül azt, hogy ezek a költségek a kibocsátással arányosan nőnek, bár ez is előfordulhat, 

azaz a változó költség lineáris függvényt is leírhat. Degresszív a változó költség, ha a 

kibocsátás mértékénél kisebb mértékben változik, és progresszív, ha a változó költség 

gyorsabb ütemben nő, mint a kibocsátás (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). A valóságban a 

vállalat kibocsátásának növelése során mindhárom eset előfordulhat, azaz a kibocsátás 

bizonyos tartományában degresszív, egy más tartományában lineáris, egy további 

tartományában progresszív változó költségekkel találkozhatunk. A termelés rövid távú 

költségfüggvényei tehát a kibocsátás (Q) függvényében írják le a költségek, tehát a VC, FC és 

TC alakulását (4.6 ábra). 

 

VC

FC

TC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200 250 300

Q

K
ö

lt
s

é
g

e
k

 
4.6 ábra: A rövid távú termelési függvények (VC, FC és TC) ábrázolása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A rövid távú költségek alakulása a rövid távú termelési függvény menetéből 

következik. Tételezzük fel ismét, hogy  az L munkatényező a változó input. Ekkor, amint azt 

korábban láttuk, a rövid távú termelési függvény egy gyorsuló növekedésű szakasszal indul, 

amely aztán a tényező nagyobb felhasználási szintje mellett már lassuló növekedésbe vált át.  

A változó költség most ezen input költsége, tehát ha egységnyi munkaerő-felhasználás 

költsége w, akkor a változó költség VC = w L lesz. Amíg a rövid távú termelési függvény a 

munkatényező növeléséhez gyorsuló kibocsátás-növekedést rendel, addig ugyanakkora 

kibocsátásnövekedés eléréséhez egyre kevesebb munkatényező, és így értelemszerűen egyre 

kevesebb munkabérköltség tartozik, tehát a rövid távú változó költségfüggvény lassuló 

ütemben. Amikor a termelési függvény lassuló növekedésbe vált át, akkor az azonos tényező-

növekedésre egyre kisebb kibocsátás-növekedés jut, tehát azonos kibocsátás-növekedéshez 

egyre nagyobb tényező-növelés szükséges. Ez pedig azt jelenti, hogy ugyanakkora kibocsátás-

növekedés eléréséhez egyre gyorsuló ütemben növekednek a változó költségek. Tehát a 

változó költségfüggvény általában egy lassuló növekedést mutató (degresszív) szakasszal 

indul, amely egy bizonyos kibocsátási szint elérése után gyorsuló növekedésű (progresszív) 

szakaszba vált át. 

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

kibocsátás esetén is ugyanúgy fellépnek), amint azt a 4.6 ábrán szemléltettük. Végezetül a 

teljes költség függvény 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.  

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 

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 ehelyett az egységnyi kibocsátásváltozásra vetített költségváltozás számításával 

történő közelítés)
15

. Könnyen belátható, hogy az összköltség változás mindig pontosan 

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

A 4.7 ábrán szemléltetjük az átlagköltség-függvények és a határköltség függvény 

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

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

határköltség eleinte csökkenő, hiszen amíg a változó költség lassuló ütemben nő, addig egy 

újabb egységnyi kibocsátáshoz az előző egységnél kisebb mértékű költségnövekedés járul. Az 

újabb egységnyi kibocsátásnövekedéshez tartozó költségnövekmény éppen a határköltség, 

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

                                                 
15

 Pontosabban, az MC valójában a TC illetve a VC költségfüggvények növekedésének sebességét, másképpen a 

görbék meredekségét méri, és az összköltségfüggvény Q szerinti első deriváltjával egyezik meg. 
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gyorsuló növekedésbe történő átváltásakor az újabb egységnyi kibocsátásnövekedés már a 

korábbinál nagyobb költségnövekedést okoz, azaz a határköltség növekedni kezd, és ettől 

kezdve végig növekvő is marad. Azaz a határköltség-görbe U-alakú.  
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4.7 ábra: Az átlagköltség és határköltség függvények 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

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

szakaszán AVC csökkenő, ugyanis a kibocsátás-növekedés hatására a költségekhez a 

határköltségnek megfelelő érték adódik hozzá (MC=ΔVC/ΔQ, azaz ΔVC=MC×ΔQ), ami 

minden újabb egységnyi kibocsátással egyre kisebb, tehát a változó költség átlagát lefelé 

húzza. Amikor VC a lassuló növekedésből gyorsulóba vált át, a határköltség emelkedni kezd, 

de még az AVC értéke alatt marad. Emiatt, mivel a ΔQ egységnyi kibocsátás-növekedés 

hatására a költségekhez hozzáadódó ΔVC=MC érték kisebb, mint az addigi AVC érték, az új 

AVC értéket csökkenteni fogja (ahogy ezt az iskolai jegyek átlagszámításánál is tapasztaljuk: 

ha az új vizsgázó jegye gyengébb, mint az előzőek átlaga, akkor az új vizsgázóval számított 

átlag kisebb, mint a nélküle számított korábbi átlag). Ez a csökkenés tehát mindaddig tart, 

amíg MC értéke kisebb, mint AVC. Amikor MC meghaladja AVC értékét, onnan viszont 

felfelé fogja húzni azt, tehát AVC növekedni kezd.   Ez tehát azt jelenti, hogy AVC ott éri el a 

minimumát, ahol éppen megegyezik MC-vel (a 4.7 ábrán az A pont ezt szemlélteti). 

Az átlagos összköltség görbe szintén U-alakú lesz, és minél nagyobb a kibocsátás, 

annál közelebb halad AVC-hez. ATC=AVC+AFC összefüggés alapján látható, hogy az 

alacsonyabb kibocsátási értékeknél – ahol tehát AVC még csökkenő, és AFC is csökkenő, bár 

viszonylag magas – az ATC görbe is csökkenő lesz. ATC csökkenése folytatódik mindaddig, 

amíg AVC is csökken. Sőt valamivel azon is túl, hiszen amikor AVC növekedni kezd, akkor 

AFC még tovább csökken, tehát mindaddig, amíg AVC növekedése kisebb, mint AFC 

csökkenése, a kettő összegeként adódó ATC tovább csökken. Ezután viszont AVC jelentős 

növekedését az egyre kisebb AFC csökkenése már nem tudja kompenzálni, tehát ATC 

növekedni kezd. 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 4.7 ábra B pontja, amely tehát az 

AFC hatása miatt nagyobb kibocsátáshoz tartozik, mint az A pont.  
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4.4 Kiadások és költségek, az árbevétel és a profit alakulása  

 

 

A kiadás fogalmába bármely kifizetett pénzösszeg beletartozik, míg költségek alatt 

csak a termeléshez felhasznált ráfordítás értékét számíthatjuk be. A két fogalom 

megkülönböztetésére azért van szükség, mert a termelés során keletkezhetnek olyan kiadások, 

amelyeket nem lehet az adott időszak költségeként teljes egészében elszámolni. Ha egy adott 

időszakban olyan termelési tényezőt vásárolunk, amely tartósan, több termelési cikluson 

keresztül is használható lesz, akkor nem helyes a következő termelési ciklusban a teljes 

beszerzési értéket költségként elszámolni. Az eszköz beszerzésére fordított összeg tehát 

kiadás lesz, de nem lesz teljes egészében költség. Költségként csak azt a hányadát lehet 

elszámolni, amely az adott termelési időszakban elhasználódik. Az ilyen termelési tényezőket 

tartós tőkebefektetésnek (lekötött tőkének) tekintjük, jellemzőjük tehát, hogy egy időpontban 

nagy összegben merülnek fel a termelés érdekében, és értékük lassan, fokozatosan megy át a 

termék értékébe és térül meg. Azon a termelési tényezők értékét, amelyeket teljes egészében 

felhasználunk a termelési folyamatban, teljes egészében költségnek tekintjük. Folyó 

költségnek nevezzük azokat a költségeket, amelyek az adott termelési periódusban merülnek 

fel, és a termék eladásával teljesen meg is kell, hogy térüljenek. A tartósan befektetett 

eszközök esetében csak azok egy év alatti elhasználódásának a mértékét szokás ilyen folyó 

költségnek tekinteni, ezt az elhasználódást nevezzük amortizációnak, azaz értékcsökkenésnek. 

Explicit költségnek nevezzük az adott időszakban az időszak termelésével 

kapcsolatban számlákon kifejezett formában, vagy pénzügyi átutalásként megjelenő 

költségeket (ezek nagyrészt a folyó költségekkel egyeznek meg). 

Implicit költségek („rejtett költségek‖) az adott időszak (év) olyan ráfordításai, 

amelyek számlákon, vagy pénzkifizetésként nem jelennek meg, de velük a vállalkozónak 

számolnia kell, ha vállalkozása eredményét pontosan szeretné megítélni. Ilyen implicit 

költség például az amortizáció, hiszen kimutatásainkban költségként feltüntetjük, a 

valóságban viszont nem kell kifizetni, a tartós eszközeink értékvesztésében, kopásában 

mutatkozik meg. 

Implicit költség a már ismert alternatív költség is, azaz azon lehetőségek elvesztett 

hozama, amelyeket a vállalkozó feláldozott az adott termelési tevékenység folytatása 

érdekében (például a bankból a vállalkozás céljaira kivett megtakarítás elvesztett kamata, 

vagy a vállalkozó korábbi feladott munkahelyén kapott munkabér, vagy más üzletágban a 

hasonló erőforrásokkal elérhető nyereség). 

Számviteli költségnek nevezzük az adott év költségeinek számviteli szabályok szerint  

elszámolható részét, ami az explicit költségek  és az elszámolható implicit költségek 

összegeként adódik Jelenleg elszámolható implicit költségként egyedül az amortizációt lehet 

szerepeltetni a kimutatásokban.  

A számviteli profit az árbevétel  és a számviteli költségek különbségeként adódik. 

Szokás bruttó profitnak nevezni az árbevétel és az explicit költségek különbségét, ami tehát 

a számviteli profiton felül az elszámolható implicit költségeket is tartalmazza.  

A termelés gazdasági költségei alatt a számviteli költségek és az alternatív költségek 

összegét értjük. 

Normálprofitnak nevezzük az adott gazdaságban, iparágban bárki által szokásosan 

elérhető jövedelmet azonos lekötött tőke mellett. A normálprofit tehát alternatív költségként is 

értelmezhető, hiszen ez a vállalkozó által felhasznált termelési tényezők normálisnak tekintett, 

elvárt hozadékát tartalmazza. A normál profit nagyságát érdemes a piacon adott időszakban 

elérhető kamathoz viszonyítani, hiszen a vállalkozó számára nyilván reális alternatíva, hogy 

rendelkezésre álló pénztőkéjét a vállalkozásban való felhasználás helyett például 
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bankbetétben helyezi el, így jövedelme a banki kamat lesz. (Amennyiben a vállalkozó nem a 

saját tőkéjét használja, hanem hitelt vesz fel, akkor a piaci kamat tényleges költséggé is 

válik.) 

A gazdasági profit az árbevétel és a gazdasági költségek különbsége, ami tehát a 

számviteli profitnál az alternatív költségek értékével (vagy másképpen a normálprofit 

értékével) kevesebb. Másképpen fogalmazva: a számviteli profit a gazdasági profit és a 

normálprofit összegével egyezik meg. Egy vállalkozás a számviteli profitja után adózik, de 

valós teljesítményének megítéléséhez a gazdasági profitját kell értékelnie, hiszen ennek 

alapján tudja megítélni, hogy az erőforrásait legalább olyan jól tudta-e jövedelemmé 

konvertálni, mint ahogyan az azonos erőforrásokkal átlagosan lehetséges.  

 

 
4.8 ábra: Költségtípusok és profitkategóriák 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Érdemes átgondolni, hogy hosszú távon, amennyiben egy üzletágban tartósan 

gazdasági profit képződik, azaz számviteli profit meghaladja a normálprofitot, a vállalkozók 

kezdenek ebbe az ágazatba áramolni. Itt termelésükkel megnövelik a kínálatot, ami egy idő 

után árcsökkenéshez vezet. Ennek hatására elkezd csökkenni az árbevétel, és ezzel együtt a 

gazdasági profit. A kevésbé nyereséges ágazatokból kivonuló vállalkozások miatt ott 

kínálatcsökkenés, ennek hatására áremelkedés következik be, ami a számviteli, és a gazdasági 

profit növekedéséhez vezet. A folyamat mindaddig folytatódhat, amíg valamely ágazatban a 

többinél nagyobb számviteli profit képződik. Ezt a folyamatot nevezik a profitok 

kiegyenlítődése tendenciájának, aminek lényege, hogy hosszú távon a gazdasági profit 

nullává válik. Természetesen, ha egy vállalkozó gyorsan és rugalmasan innovációval reagál a 

gazdasági profit csökkenésére, vagy valamely egyedi termelési előnnyel rendelkezik, akkor 

számára fennmaradhat a gazdasági profit, de az ágazat egészére nem. 

Egy vállalkozás nyereségessége szempontjából a költségek mellett a bevételek 

alakulása a másik meghatározó tényező. 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= Σp×Q ahol  p az áru ára, Q az értékesített mennyiség. Amennyiben a 
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vállalat növeli a kibocsátását, és ezáltal 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. 

 

 

4.5 A versenyző vállalat kínálata, profitmaximalizálás kompetitív piacon  

 

 

Amint az előzőekben láttuk, egy vállalat számára a határbevétel mutatja meg, hogy ha 

kibocsátását növeli  és piacra viszi,  mekkora árbevétel-változásra számíthat. Nem mindegy, 

hogy a vállalat – és kibocsátása – mérete mekkora a teljes piaci kereslethez, illetve kínálathoz 

képest, vannak-e versenytársak, van-e valamely piaci szereplőnek a többiekkel szemben 

erőfölénye, tudja-e befolyásolni az árakat.  

A tökéletes piaci verseny (kompetitív piac) körülményei között az adott terméket 

nagyon sok termelő termeli és kínálja eladásra a piacon, minden termelő csak töredékét adja a 

piaci kínálatnak. Hasonlóképpen a vevők oldalán is nagyon nagy számú szereplő van jelen, 

mindenki csak kis hányadát vásárolja a teljes piaci keresletnek. Ez azt jelenti, hogy sem az 

eladók, sem a vevők oldalán nincs olyan szereplő, akinek egyedi viselkedése befolyásolni 

tudná a piaci árak alakulását. Ha egy termelő egy kicsivel többet termel, az a teljes piaci 

kínálathoz képest annyira kicsi, hogy nem okoz túlkínálatot és árcsökkenést. Úgyszintén, 

egyes vevők keresletének kis változása nem okoz érezhető változást a piac helyzetében. A 

tökéletes versenypiacon a piacra való belépés és az onnan történő kilépés előtt nincsenek 

korlátok, bármely termelő (és fogyasztó) megjelenhet a piacon, vagy kivonulhat onnan. A 

termelők terméke homogén, a fogyasztó számára nem megkülönböztethető, azaz minden 

eladó terméke bármely másik eladóéval helyettesíthető. Így a termelők nem tudnak 

termékeiknek egyedi árat szabni, kénytelenek elfogadni a piacon kialakult árat. Mivel sok 

eladó van  jelen a piacon, nem tudnak olyan megállapodást kötni, hogy valamennyien 

magasabb áron adják a terméket, és a vevők sem tudnak olyan megegyezést létrehozni, hogy 

senki sem vásárol egy bizonyos árnál drágábban. Így a szereplők számára az ár a piacon 

alakul ki, számukra befolyásolhatatlan külső adottság, a szereplők ár-elfogadók. A 

valóságban, a vegyes típusú piacgazdaságokban ilyen tökéletes versenypiac nem létezik – 

hiszen az egyes piacoknak térbeli korlátai lehetnek, ideértve az információáramlás korlátait is,  

az állam beavatkozhat a piacok működésébe, a termelők termékei sem teljesen homogének  - 

azonban számos piacon érvényesülnek többé-kevésbé a versenypiacok sajátosságai, így a 

tökéletes versenypiac, mint modell vizsgálata jól segíti ezek megértését (Farkasné Fekete – 

Molnár, 2007).  

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 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. Tehát:  
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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 

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 

nemnegatív, 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. A 4.9. ábra ezt a folyamatot szemlélteti. 

            

 
4.9. ábra: Profitmaximalizálás versenypiacon 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 4.9 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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4.6 Tökéletlen verseny  

 

 

A tökéletes verseny fent tárgyalt modellje erősen idealizált helyzetet ír le, a 

valóságban tiszta formában szinte sohasem fordul elő. A tökéletes versenyt viszonylag jó 

közelítik azok a piaci szituációk, amikor egy terméket vagy szolgáltatást nagyon sok kis 

termelő állít elő a piacon, és nincs jelen a többiek piaci részesedését lényegesen meghaladó 

kínálatú eladó a piacon. A tökéletes verseny feltételei – a sokszereplős piac, homogén termék, 

a tökéletes informáltság, a szabad piacra lépés, az ezek eredményeképpen szükségszerű ár-

elfogadó viselkedés – azonban a modern piacokon nem mind érvényesülnek, méghozzá 

számos ok miatt. Leggyakrabban a kínálati oldalon működő nagyvállalatok, illetve az egyedi 

jellegzetességekkel rendelkező termékek miatt, de hasonló szerepe van az állam 

beavatkozásának, és a nem tökéletes információáramlásnak. Mindezek eredményeként a 

vállalatok – illetve azok egy része – nem ár-elfogadó, hanem önállóan határozza meg a piaci 

árat, vagy állami szabályozás miatt központilag előírt áron értékesít, azaz a piaci egyensúly 

helyett valamilyen más áron jutnak a fogyasztók a jószághoz. A fentiek eredményeképpen a 

vállalatok számára nem igaz, hogy „korlátlan‖ mennyiséget adhatnak el a piaci egyensúlyi 

áron (azaz vízszintes keresleti görbével találkoznak), hanem minden egyes vállalat az ár és a 

keresett mennyiség közti negatív összefüggéssel áll szemben.  Samuelson – Nordhaus (1987) 

pontosan így definiálja a tökéletlen versenyt:  

„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. 

A tökéletlen verseny tipikus példái a tiszta monopolpiac (egyetlen vállalat jelenléte a 

kínálati oldalon), az oligopol piac (néhány nagyvállalat meghatározó jelenléte a kínálati 

oldalon), a monopolisztikus verseny (a kínálati oldalon akár sok szereplő is lehet, azonban a 

termékeik, amelyek egymás közeli helyettesítői, egyedi jellemzőkkel rendelkeznek, egymástól 

megkülönböztethetők, ezért egyedi áron értékesíthetők). Az alábbiakban a tiszta monopólium 

kínálati döntéseit fogjuk részletesen elemezni, röviden kitérve az oligopol piacok, illetve a 

monopolisztikus verseny néhány jellegzetességére.  

 

 

4.6.1 Monopólium, oligopólium, monopolisztikus verseny 

 

 

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 monopóliumról akkor beszélünk, ha mind az eladói, mind a vevői 

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

Monopolhelyzet a piacon számos ok miatt kialakulhat. A szituáció lényege, hogy a 

monopolista által kínált jószágnak a fogyasztó számára nincs alternatívája, nincs a jószágnak 

a piacon helyettesítője, azaz a fogyasztó csakis a monopolista termékét vagy szolgáltatását 

választhatja szükségletei kielégítése céljából.  

A tökéletes versenypiac és a tiszta monopólium a gyakorlatban ritkán – szinte 

sohasem – fordul elő. A mindennapi életben általában vegyes piaci szerkezetekről 

beszélhetünk, amelyek bizonyos értelemben versenyhelyzetet teremtenek az eladók számára, 
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ugyanakkor lehetőséget adnak számukra a piaci ár befolyásolására is. Ilyen vegyes piaci 

szerkezetek az oligopóliumok  és a monopolisztikus versenypiacok. 

Az oligopol piaci szerkezetben néhány viszonylag nagy vállalat működik a piac 

kínálati oldalán, akik mindegyikének tevékenysége, kínálati döntése befolyásolja a többiek 

piaci helyzetét is. Ez tehát azt jelenti, hogy viszonylag kevés résztvevő, és a köztük lévő 

kölcsönös függőség a jellemző – bár a „kevés‖ nehezen számszerűsíthető számot jelent; a 

döntő az, hogy ha az oligopol piac egy vállalata megváltoztatja kínálati mennyiségét, vagy 

termékének árát, az hatással van az összpiaci kínálatra, és ezen keresztül a versenytársak 

termékének árára és a versenytársak piaci viselkedésére (Kopányi, 1993). A piaci szereplők 

egymás reakcióit, döntéseit, azaz a többi szereplő várható viselkedését be is kalkulálják saját 

döntéseikbe. Oligopol piaci szerkezetre számos példát találunk a gyakorlatban, ilyen például a 

mobiltelefon-szolgáltatások piaca, vagy az autógyártás. Az oligopol piacok speciális esete a 

duopólium, amikor két vállalat adja a piaci kínálatot, akik döntéseik során kénytelenek 

megbecsülni és figyelembe venni a másik vállalat várható kínálati viselkedését. 

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). Ez azt jelenti, hogy bár a fogyasztó számára az egyes vállalatok termékei 

hasonló – szinte azonos – szükségletet képesek kielégíteni, mégis az egyes vállalatok 

termékei rendelkeznek olyan egyedi, jól megkülönböztethető sajátosságokkal, ami miatt a 

fogyasztó ragaszkodik a termékhez, nem kívánja az a másik vállalat termékével helyettesíteni. 

Így az egyes vállalatok a saját termékük monopolistái és ármeghatározóként viselkedhetnek, 

azonban bizonyos feltételek (például túlzott árkülönbségek) mellett számolniuk kell azzal, 

hogy a fogyasztó átpártol egy másik vállalat termékéhez. Így monopolisztikus verseny a 

monopólium, az oligopólium és a tökéletes verseny bizonyos sajátosságait egyesíti. A 

monopolisztikus verseny tipikus eszköze a reklám, a megkülönböztetés és az ezzel együtt járó 

költségnövekedés. Monopolisztikus versenypiacnak tekinthető például a farmernadrágok 

piaca, ahol az eladók a márkanév segítségével igyekeznek vásárlóikat tájékoztatni, és a 

márkahűségre alapozva megtartani. Monopolisztikus versenyre szintén jó példa az üdítőitalok 

piaca, ahol jelen vannak a Coca-Cola-hoz hasonló nagyvállalatok, illetve helyi kis 

gyümölcslé-feldolgozók termékei is. 

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 méret
16

 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. Másképpen fogalmazva: természetes 

monopólium esetén a monopolista alacsonyabb egységköltséggel állítja elő a piaci kínálatot, 

mintha ugyanezt a mennyiséget több vállalat megosztva termelné. Ez a magas állandó 

költségek és a viszonylag alacsony változó költségek miatt szokott kialakulni, így a minimális 

hatékony méret a kereslet egészéhez képest nagyon magas. Az állami közszolgáltatások 

piacán gyakori az ilyen természetes monopólium, ilyen esetekben az állam rendeletileg is 

                                                 
16

 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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garantálhatja az egyetlen szolgáltató jelenlétét a piacon, azaz a monopolhelyzetet.  

Természetes monopóliumokkal találkozhatunk a gáz- illetve a telefonszolgáltatások, valamint 

az energiaellátás területén, bár napjainkban vannak törekvések ezen piacok liberalizálására.  

 

 

4.6.2 Profitmaximalizálás monopolpiacon 

 

 

A vállalat – így a monopolvállalat is – profitmaximalizáló, azaz úgy alakítja kínálatát, 

hogy ennek révén a lehető legnagyobb profitot érje el. Amint azt a tökéletes versenypiac 

elemzésénél láttuk, a profitmaximalizálás logikája szerint a vállalat arra törekszik, hogy 

árbevételének és költségeinek különbségét maximalizálja. A tökéletes versenypiacon a 

versenyző vállalat a tőle független piaci árhoz keresi az optimális kibocsátást, számára az ár 

külső adottság, és ennek ismeretében határozza meg a termelendő mennyiséget. A 

monopólium viszont – mivel egyedül van a piac kínálati oldalán, ezért a keresleti függvénye a 

piaci keresleti függvénnyel egyezik meg – az árat saját tetszése szerint határozza meg. Így 

először a számára optimális kibocsátást határozza meg, majd ehhez keresi meg a 

profitmaximumot biztosító árat.  

A kínálati döntést a tökéletes versenynél alkalmazott logika szerint fogalmazzuk meg: 

Ha a vállalat jelenleg Q mennyiséget termel, mi történik a profitjával, ha ezt a mennyiséget 

∆Q mennyiséggel megnöveli, milyen feltételek mellett jár ez profitnövekedéssel. (A Q jelölés 

most a korábbi q helyett arra utal, hogy a monopolvállalat kibocsátása egyúttal a teljes piaci 

kínálatot is jelenti.) A Q mennyiséghez tartozó profit az árbevétel és a költségek különbsége, 

azaz  

Profit(Q) = p(Q) Q – TC(Q) = p(Q) Q – FC-VC(Q) 

 

Ha a kibocsátást ∆Q mennyiséggel megnöveljük, akkor a vállalat árbevétele is 

megváltozik, és költségei is megváltoznak. A költségváltozás nagysága, ∆TC ismét a 

határköltség segítségével írható fel, hiszen MC =∆TC/∆Q, azaz a költségváltozás ∆TC= MC 

∆Q. A bevételváltozás meghatározására a határbevétel fogalmát használjuk fel, hiszen ez 

éppen a ∆Q kibocsátás-változásra jutó ∆TR bevételváltozást méri:  MR =∆TR/∆Q, azaz a 

bevételváltozás ∆TR= MR ∆Q. 

Így a ∆Q kibocsátás-növekedés hatására a monopóliun árbevétele MR ∆Q értékkel, 

költségei pedig MC ∆Q értékkel nőttek, a profit változása MR ∆Q- MC ∆Q=(MR-MC) 

∆Q. Ebből pedig látható, hogy mindaddig, amíg MR-MC  0,  a kibocsátás növelése a profit 

növelésével (illetve egyenlőség esetén változatlanul hagyásával) jár. Ez tehát azt jelenti, hogy 

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.  

Ahhoz, hogy ezt az utóbbi eredményt alkalmazni tudjuk, ismernünk kellene a 

határbevétel alakulását a monopolpiacon. Tökéletes piacon tudjuk, hogy a versenyző vállalat 

számára a kereslet gyakorlatilag korlátlan a változatlan piaci egyensúlyi ár mellett, tehát 

határbevétele egyenlő a piaci egyensúlyi árral. A monopolvállalat kínálata viszont az 

összpiaci kereslettel áll szemben, ami a piaci ár csökkenő függvénye. Így a monopolista 

számára a megnövelt kínálat csak az eladási ár csökkentésével adható el. Emiatt a 

határbevétele a megnövelt mennyiség és az emiatt csökkenő piaci ár együttes hatását tükrözi. 

Az árbevétel TR= p(Q) Q, és a p(Q)mindenkori piaci ár pedig az az ár, amely mellett a 

fogyasztók hajlandóak megvásárolni a Q mennyiséget, azaz a keresleti függvény szerint a Q 

mennyiséghez tartozó ár.  
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Mivel a mennyiség növelésével az ár csökkenni fog, így az árbevétel alakulása attól 

függ, hogy ezek egymáshoz hogy viszonyulnak. A kereslet árrugalmasságának vizsgálatakor 

láttuk, hogy a keresleti függvény alakjától függően előfordulhat, hogy kisebb árcsökkenés 

nagyobb mennyiségnövekedéssel jár együtt (rugalmas kereslet, árcsökkenés hatására 

árbevétel-növekedés), és az is, hogy nagyobb árcsökkenés is viszonylag kicsi 

keresletnövekedést idéz elő (rugalmatlan kereslet, árcsökkenés árbevétel-csökkenéssel). Azaz 

az árbevétel változás, tehát a határbevétel alakulása a keresleti függvénytől függ.  

Vegyük észre, hogy az MR = ∆TR/∆Q összefüggéssel definiált határbevétel éppen a 

TR összbevételi függvény Q mennyiség szerinti első deriváltjával azonos. A határbevétel  

kiszámítása a következőképpen történhet:   

TR’=(P+∆P)  (Q+∆Q) =P Q+P ∆Q+∆P Q +∆P ∆Q,  azaz:   

∆TR = TR’-TR = ( P Q+P ∆Q+∆P  Q +∆P ∆Q) - P Q = P ∆Q+∆P  Q+∆P ∆Q 

Így  MR = ∆TR/∆Q =P + ∆P  Q /∆Q +∆P = P + ∆P  (Q /∆Q +1).  

Mivel pozitív ∆Q mellett ∆P negatív kell, hogy legyen, mindig igaz, hogy ∆Q>0 

mellett  MR<P , azaz a határbevételi görbe mindig a keresleti görbe alatt fut, a határbevétel 

értéke a mindenkori piaci árnál kisebb. 

Az alábbiakban lineáris keresleti függvény példáján megmutatjuk a határbevétel 

meghatározását. Legyen az inverz keresleti függvény: P= a – bQ, és a Q+∆Q  mennyiséghez 

tartozó ár P+∆P  Ekkor P’= a – b (Q+∆Q)= a – b Q –  b ∆Q = P – b ∆Q. Látható 

tehát, hogy az árcsökkenés mértéke ∆P= P’–P = – b  ∆Q. A határbevétel fenti összefüggése 

alapján:  

 MR = P + ∆P  (Q /∆Q +1) = P– b  ∆Q  (Q /∆Q +1) = P – b  Q - b  ∆Q  

Behelyettesítve a lineáris inverz keresleti függvény egyenletét (P= a – b  Q.) a következő 

adódik: MR = a – b  Q– b  Q - b  ∆Q= a –2  b  Q – b  ∆Q 

Most feltételezve, hogy a mennyiségváltozás végtelenül kicsi, azaz Q 0, a 

határbevételi függvényre  MR(Q) = a – 2 b Q adódik. Ezt összehasonlítva a P= a – b  Q 

inverz keresleti függvénnyel látjuk, hogy a határbevételi függvény meredeksége az inverz 

keresleti függvény meredekségének kétszerese, a határbevételi függvény a keresleti függvény 

„szögfelezője‖ (4.10. ábra jobb oldali panel). 

 

  

4.10 ábra: Profitmaximalizálás monopolpiacon – határköltség és határbevétel 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vegyük észre, hogy a profitmaximalizáló kibocsátásnál a monopolista a határbevétel 

és határköltség egyenlőségének megfelelő mennyiséget termeli, és ezt a keresleti függvényről 

leolvasható áron adja el. Ez az ár mindig magasabb, mint a határbevétel, emiatt tehát a 

határköltségnél is magasabb lesz. A monopolvállalat tehát a határköltsége felett értékesít, míg 

tökéletes verseny esetén a profitmaximalizáló kibocsátás határköltsége éppen egyenlő  a piaci 

árral (4.11 ábra bal oldala). 
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Ellenőrző kérdések 
 

1) Mit fejez ki a rövidtávú termelési függvény, és mik a függvény görbéjének 

jellemzői? 

2) Mit jelent az izokvant, mit fejez ki a termelés technikai helyettesítési határrátája? 

3) Mi az átlagtermék, a határtermék, és mi a kapcsolata a technikai helyettesítési 

határrátával? 

4) Mi a technikai maximum, technikai optimum és hogy értelmezhető az inflexiós 

pont? 

5) Mit értünk skálahozadék (mérethozadék) alatt, mi a méretgazdaságosság? 

6) Mit jelent a számviteli költség, gazdasági költség, explicit költség, implicit 

költség, hogy számítható ki a számviteli profit és a gazdasági profit? 

7) Mit értünk a profitok kiegyenlítődésének tendenciáján? 

8) Jellemezze a vállalati költségtípusokat: mi az állandó és a változó költség, milyen 

függvénygörbékkel írható le, mit értünk átlagköltség illetve határköltség alatt? 

9) Milyen okai lehetnek a monopol-, illetve oligopólium kialakulásának? 

10)  Mik a tökéletes verseny, monopolpiac, oligopol piac, monopolisztikus verseny fő 

jellemzői? Mi a természetes monopólium, illetve oligopólium? 

11) Hogyan értelmezzük a tökéletesen versenyző vállalatok profitmaximalizáló 

kínálatát? 

12) Mit fejez ki a határbevétel, hogyan alakul az értéke tökéletes versenypiacon, illetve 

monopolpiacon lineáris keresleti függvényt feltételezve? 

13) Hogyan határozható meg a monopolvállalat profitmaximalizáló kínálata? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések
17

 
 

 

1)  Két végzett egyetemi hallgató a diplomaosztó után két évig egy beruházási banknál 

dolgozott havi 200 ezer Ft bérért. Ez alatt az idő alatt ketten együtt 3 millió Ft-ot takarítottak 

meg. Két év után úgy döntöttek, hogy felmondják az állásukat, és weblaptervezéssel 

foglalkozó saját vállalkozást indítanak. A 3 millió Ft-os megtakarításukat a vállalkozás 

felszerelésére – számítógépek, és irodabútor vásárlására fordították. A következő 2 év során 

évi 4 millió Ft árbevételt értek el, és évente saját fizetésként fejenként 1-1 millió Ft-ot vettek 

ki. Emellett évente irodabérlésre 1 200 ezer Ft-ot fizettek. Mielőtt a vállalkozásba belekezdtek 

volna, a 3 millió Ft megtakarításuk évi 10 %-os kamatozású államkötvényekben volt lekötve. 

Keletkezik-e gazdasági profit a vállalkozásban? Válaszát indokolja. 

 

2). Tegyük fel, hogy egy termelési folyamatban a jelenlegi L és K tényező-

felhasználások mellett  MPL = 5 and MPK =10 . Tegyük fel továbbá, hogy  PL = 6 és PK = 15. 

A fenti adatok mellett a termelőnek a tőketényezőt munkatényezővel kellene helyettesítenie. 

Miért?  

 

3) Tegyük fel, hogy egy műszaki cikket két különböző technológiával – A és B 

technológiával – lehet gyártani. Az alábbi táblázat mutatja az egyes technológiák 5 

kibocsátási szinthez tartozó  erőforrásigényét.  

 

                                                 
17

 A feladatokhoz felhasznált forrás: Case et al. (2009) 
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Kibocsátás Q=1 Q=2 Q=3 Q=4 Q=5 

Technológia K    L K    L K    L K    L K    L 

A 2     5 1    10 5   14 6   18 5   20 

B   5     2 8     3 11     4 14     5 16     6 

 

a. Feltéve, hogy a munkaerő ára PL= 300 és a tőke ára PK = 600, számítsuk ki az egyes 

kibocsátási szintekhez tartozó teljes termelési költséget, ha a termelő mindig az 

optimális (legolcsóbb) technológiát választja. 

b. Mennyi munkaórát (munkaerő-egységet) és mennyi gépórát (tőke-mennyiséget) 

fogunk igénybe venni az egyes kibocsátási szinteken? 

c. Ábrázoljuk a kibocsátás egyes szintjeihez tartozó összes termelési költség 

függvényét. Az Y-tengelyen a költségek, az X-tengelyen az adott Q kibocsátási 

szintek legyenek feltüntetve, feltéve, hogy minden kibocsátási szintet az optimális 

technológiával állítanak elő. 

d. Válaszoljuk meg ismét az a – b –  c kérdéseket PL= 900 és PK = 600 tényezőárak 

mellett.   

 

4)  Az alábbi táblázat tartalmazza egy termelési folyamat változó költségeit. Az összes 

állandó költség értéke 100. Ha a termék ára 15, akkor mennyit érdemes a vállalkozásnak a 

termékből termelnie? Mennyi az összbevétele? Mennyi az összes költsége? Hogyan alakul a 

határköltsége?  

Q 0 1 2 3 4 5 6 

VC 0 5 10 20 40 65 85 

 

 

5) Az alábbi táblázat egy tökéletesen versenyző vállalat egyes költségadatait 

tartalmazza.  

a. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait, a vállalat rövid távú költségeire vonatkozóan. 

b.Határozza meg a vállalat optimális kibocsátását, ha a termék egységára P= 50, 60, 90, 

120, 150, 180, 240, 300, 400 értékeket veszi fel.  

 

Q FC VC TC AVC ATC 

0 300 0    

1  100    

2  150    

3  210    

4  290    

5  400    

6  540    

7  720    

8  950    

9  1240    

10  1600    

 

6) Összesen 100 befektetőnek lehetősége van egy benzinkút megvásárlására. 

Mindegyik partner 10000 dollárt fektet be a vásárlásba. A benzinkút működtetéséből évente 

420 000 dollár bevétel várható az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A működtetés költségei 

(az alternatív költségeket nem számítva) a karbantartások, javítások, amortizáció és 
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munkabérek költségeit is figyelembe véve évente 360 000 dollárt tesznek ki. Jelenleg az 

államkincstárjegyek 7,5%-so kamatot fizetnek. Érdemes-e belevágni a vállalkozásba?  

 

7) Joe bácsi halálakor végrendeletében 10000 dollárt hagyott az unokaöccsére, azzal 

hogy az összeget 30 éves korában veheti át. Az unokaöcs jelenleg 20 éves. Jelenleg a 10 éves 

lekötésű államkötvények évi 6,5% kamatot fizetnek. Az örökös testvére felajánlja, hogy 

megvásárolja az örökséget most készpénzben fizetett 6500 dollárért. Érdemes-e eladni az 

örökséget? 

 

8) A következő diagram egy monopolvállalat költségszerkezetét szemlélteti, a piaci 

kereslettel összevetve. Jelöljük a diagramon, és számítsuk is ki a következőket:  

 

 

a. a profit-maximalizáló kibocsátás 

szintjét,       

b. a profit-maximalizáló piaci árat,  

c. az összes árbevételt,   

d. az összes költséget,  

e. az összes nyereséget vagy 

veszteséget. 
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5. fejezet: A termelési tényezők piaca 

 

 
5.1 A termelési tényezők kereslete és kínálata 

 

 

A 2.1 szakaszban röviden áttekintettük a termékpiacok és a tényezőpiacok alapvető 

jellemzőit. Megállapítottuk, hogy a termékpiacokon a kereslet a háztartások, azaz a 

fogyasztók szükségleteinek kielégítésére alkalmas, végső fogyasztásra kerülő javak (termékek 

és szolgáltatások) iránti fizetőképes vásárlási hajlandósága révén alakul. Ugyanakkor a 

tényezőpiacokon a vevő a vállalat, azaz a termelő, akinek a termeléshez szükséges 

erőforrásokra van szüksége. Így a tényezők iránti keresletet végső soron az alakítja, hogy a 

vállalat által előállítandó termékekhez és szolgáltatásokhoz mennyi termelési tényezőre van 

szükség. Termelési tényezőket tehát a vállalat nyilván csak akkor vesz, ha a velük előállítható 

termékeket illetve szolgáltatásokat ő maga is el tudja adni, hiszen tevékenységének célja a 

profitszerzés, amelyben a megvásárolt termelési tényező költségként, az eladott termék pedig 

árbevételként játszik szerepet.  

A termelési tényezők iránti kereslet származékos kereslet, azaz a vállalat valamely 

termelési tényező egy bizonyos mennyiségét akkor kívánja  megvásárolni, ha a vele előállított 

termék iránt fogyasztói kereslet tapasztalható, úgy, hogy az input tényezőért kifizetett költség 

és az eladható végtermékért kapható bevétel a termelő számára profitot eredményez 

(Samuelson-Nordhaus, 1984-2004; Kopányi, 1993; Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 

A termelési tényezők kínálatát a háztartások biztosítják. A háztartások kínálják 

eladásra munkaerejüket, hogy ezáltal jövedelemre tegyenek szert. A természeti erőforrások 

jelentős része – például a föld – a háztartások tulajdonában van, ők kínálják fel valamely 

mezőgazdasági vállalkozás számára művelésre, eladásra, vagy bérbeadásra. A tőkejavak 

kínálatát jórészt  szintén a háztartások biztosítják – a pénztőke esetében ez a háztartások 

megtakarításait a bankrendszer közvetíti hitel formájában a vállalatok felé. Hasonlóképpen a 

vállalatok által használt épületek, helyiségek jelentős részét a háztartási szereplők adják 

használatba például bérleti díjért.  

Emlékeztetünk arra, hogy a profitmaximalizáló vállalat a kínálatát addig a nagyságig 

növeli, ameddig az ezzel együttjáró bevételnövekmény legalább akkora, mint a költség-

növekmény. Ennek megfelelően addig érdemes valamely termelési tényező felhasználását 

növelni, amíg az ebből eredő költségnövekmény nem nagyobb, mint a pótlólagosan 

felhasznált tényezővel előállított termék eladása révén elért árbevétel-növekmény.  

A termelési tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk. Elsődleges termelési 

tényezőknek nevezzük azokat az input tényezőket, amelyek a természetben minden gazdasági 

tevékenység nélkül is rendelkezésre állnának: ide tartozik a munkaerő, valamint a természeti 

tényezők. A másodlagos termelési tényezők azok az input tényezők, amelyek gazdasági 

okokból, gazdasági tevékenység céljára jöttek létre:  a tőkejavak – a reál és a nomináltőke -, 

valamint a vállalkozási készségek sorolhatók ide. Az alábbiakban röviden áttekintjük az egyes 

termelési tényezők piacait. 

 

 

5.2 A munkapiac 

 

 

A munkatényező az ember munkavégző képességét jelenti, ez az ember sajátja, 

elsődleges termelési tényező. A munkapiac keresleti oldalát a vállalatok munkaerő iránti 

kereslete, a kínálati oldalát a lakosság, azaz a háztartások munkaerő-kínálata jelenti. A 
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háztartások célja a munkavállalással az, hogy munkaerejük áruba bocsátása révén 

jövedelemre tegyenek szert, amelyet a szükségleteiket kielégítő javak vásárlására fordítanak. 

A munkaerő ára a munkabér, és a piac törvényei szerint az eladó (azaz a háztartás) minél 

magasabb munkabéreket, a vevő (a vállalat) pedig minél alacsonyabb munkabéreket szeretne 

elérni
18

. A háztartások munkaerő-kínálatát két szempont alakítja: egyrészt a minél több 

jövedelem megszerzésére irányuló igény, hiszen ennek révén lehet a szükségleteket kielégítő 

javakat vásárolni, másrészt viszont a szabadidő, mint az életminőség fontos tényezője iránti 

igény. A munkavállaló nyilván nem képes napi 24 órában, heti 7 napon, évi 52 héten át 

folyamatosan dolgozni, szüksége van bizonyos mennyiségű pihenésre, regenerálódásra, 

szabadidőre. A rendelkezésre álló időkeretet tehát megosztja a munkavégzés és a szabadidő 

között. A munkavégzésre fordított idő tehát a szabadidőt csökkenti, és a kikapcsolódás, 

szabadidős tevékenység a jövedelemszerző munkavégzéstől von el időt. Ennek értelmében a 

munkabér a szabadidő alternatív költségeként is értelmezhető. A nagyon alacsony 

munkabérért dolgozó munkavállaló számára az alacsony munkabér esetleg a munkába járás, 

vagy a létfenntartás költségeit sem fedezi. Így túl alacsony munkabér mellett egyszerűen nem 

éri meg elvállalni a munkát, a szabadidő választása alacsony alternatív költséggel jár. A 

szabadidőt más, az életminőséget javító, a pénzbeli megélhetési költségeket csökkentő 

tevékenységre is fel lehet használni (például saját kertben termelés saját fogyasztásra, idős 

szülő vagy kisgyermek gondozása, stb.). Ha a munkabér emelkedik, akkor a szabadidő 

alternatív költsége nő, a munkavállaló egyre több jövedelemtől esik el, ha nem vállal munkát, 

tehát a munkavállalási hajlandóság növekszik. Nagyon magas munkabérek mellett viszont a 

munkavállaló mérlegeli, hogy életszínvonalának magas szinten tartásához már nem a 

jövedelem a szűk keresztmetszet, hanem a szabadidő, a munkavállaló kevesebb munkaidő 

mellett is megfelelő jövedelemre tesz szert, így csökkenti munkakínálatát, hogy szabadidejét 

növelhesse.  A munkakínálatot tehát egy ún. visszahajló kínálati görbével írhatjuk le (5.1 ábra 

bal oldali panel). 

 

  
 

5.1 ábra: A munkakínálati görbe és a munkakeresleti görbe 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A munkaerő kereslet szempontjából figyelembe kell venni, hogy a vállalat legfeljebb 

annyi munkabért tud fizetni a munkaerő egységéért, amennyi a munkaerő egységével 
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 A munkabér költség valójában a vállalat számára a munkabéren felül a munkaadó által fizetendő közterheket, 

bérjárulékokat is magában foglalja, amelyek nagyrészt a munkabér összegével arányosak. A munkavállaló 

számára a munkabér bruttó összege nem mind elkölthető jövedelem, hiszen ebből levonásra kerülnek a 

munkavállalót terhelő közterhek, bérjárulékok, és jövedelemadó is. 
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előállított többlet termék – tehát a munkatényező határtermékének piaci értéke, W  PMPL. 

Ez a munkabér felső határa, azaz az a bér amit piaci viszonyok között fizetni lehet. 

Ugyanakkor a munkabér alsó határát az a szint határozza meg, amelyből a munkavállaló 

reprodukálni tudja napról napra elhasznált munkaerejét, illetve hosszú távon biztosítja az 

elöregedett munkaerő pótlását, tehát a fiatal generáció felnevelését és képzését. Azaz a bérnek 

fedeznie kell a munkavállaló megélhetési költségeit, a családjának eltartását, valamint a 

gyermekek képzését. A valóságban viszont a munkabér nem a kereslet-kínálat piaci alkuja 

révén alakul, a munkapiac az egyik olyan piac, ahol az állam beavatkozása erőteljes. Ezt a 10. 

fejezetben fogjuk részletesen megvizsgálni.  

 

 

5.3 A tőkepiac 

 

 

A tőketényező másodlagos termelési tényező, két formája a reáltőke és a nomináltőke. 

A reáltőke a termelésben felhasználható gépeket, eszközöket, berendezéseket, épületeket és 

anyagokat foglalja magában, a nomináltőke pedig a termelésben felhasználható pénzt jelenti, 

amely pénzként illetve értékpapírként is megjelenhet.  A reáltőke piaca az eszközpiac, a 

nomináltőke piaca a pénzügyi piac  (pénz- és tőkepiac
19

)  illetve értékpapírpiac.  

 

 

5.3.1 A reáltőke piaca 

 

 

A reáltőke tényezők piaca, azaz az eszközpiac a gépek, eszközök, nyersanyagok, 

energiahordozók adásvételét közvetíti. Az egy termelési ciklusban elhasználódó, és az eladott 

termék árában megtérülő tényezők esetében a vállalat egyszerűen a tényező költségét és a vele 

elérhető árbevételt hasonlítja össze, hogy a tényező megvásárlásáról döntést hozzon. 

Bonyolultabb a helyzet olyan reáltőke tényezők esetében, amelyek több éven, több termelési 

cikluson keresztül vesznek részt a termelésben, azaz árbevétel- növelő tényezőként évek során 

keresztül számolnunk kell velük, beszerzési költségüket azonban most kell kifizetni. Ilyen 

tartós eszközök az épületek, nagy értékű eszközök, járművek. Itt azt kell figyelembe vennünk, 

hogy nem mindegy, hogy az eszköz használata révén kapott árbevétel idén, vagy egy év 

múlva keletkezik. Ha például idén keletkezett 100000 Ft jövedelem,  akkor betéve a bankba,  

5% kamatláb mellett az év leteltével már 105000 Ft-unk lesz. Ha viszont a 100000 Ft-ot 

jövőre kapnánk meg, de most lenne szükségünk pénzre, akkor a bankból kölcsönt kellene 

kérünk, amelynek kamattal növelt összegét egy év múlva a 100000 Ft-ból tudjuk 

kiegyenlíteni – így nyilván csak 100000 Ft-nál kisebb összeget kaphatunk most. Ezért mind 

az eszköz költségét, mind a különböző időpontokban keletkező jövedelmeit át kell 

számítanunk azonos időpontra, a jelenérték és a jövőérték fogalmának segítségével. 

Egy ma esedékes pénzösszeg jövőbeli értéke (FV – Future Value)  a felkamatolás 

(kamatos kamat számítás) segítségével számítható ki. A jelenben meglévő C pénzösszeg t év 

múlva esedékes jövőértéke r kamatláb mellett  a következőképpen számítható ki:  FVt = C × 

(1+r)
t
. Például, ha  ma van 1000000 Ft  pénzösszegünk, akkor annak  5 év múlva, 10 %-os 

kamatláb melletti értéke: FV5 = 1000 000  × (1+0,1)
5 

= 1000 000  ×1,61051 = 1610510 Ft. 

Fordítva, egy a jövőben, t év múlva esedékes pénzösszeg jelenbeli értéke (PV – 

Present Value)  a diszkontálás művelete segítségével számítható ki. A jövőben t év múlva 

esedékes esedékes  C pénzösszeg jelenértéke r kamatláb mellett  a következő:  PVt = C / 

                                                 
19

 A pénzpiacokon az egy évnél rövidebb lejáratú kölcsöntőkék, a tőkepiacon a hosszúlejáratú (vagy lejárat 

nélküli) tőkeátcsoportosítások zajlanak (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). 
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(1+r)
t
. Például, ha  1000000 Ft  pénzösszeget fogunk kapni  5 év múlva, 10 %-os kamatláb 

mellett, akkor annak jelenértéke: PV5 = 1000000/(1+0,1)
5 

= 1000000/ 1,61051 = 620 921  Ft. 

A jelenérték és jövőérték fogalmát akkor használjuk, ha el kell döntenünk, hogy 

megvalósítsunk-e egy beruházást, megvásároljunk-e egy nagyértékű gépsort. Itt a 

vagyontárgy üzleti értékelésének logikája szerint a vagyontárgy jövedelemtermelő képességét 

mérlegeljük, azaz a vagyontárgy tőkésített értékét, mint a jövőben vele elérhető hozamok, 

nyereség diszkontált összegét számítjuk ki.  Ha egy új gépsor évi hozama 1000000 Ft, és 5 

évig működik, akkor 10 % a kamatlábat feltételezve az éves hozamok jelenértékeinek 

összege: PV=1000000/1,1+ +1000000/1,12 +1000000/1,13 + 1000000/1,14 + 1000 

000/1,15  = 909091 + 826446 +751315+ + 683014 + 620921 =  3790787 Ft. 

Megvalósítsuk-e ezt a beruházást, ha a beruházás jelenben kifizetendő költsége 3600000 Ft? 

A befektetésünkre vonatkozó döntést a nettó jelenérték kiszámításának segítségével hozhatjuk 

meg. Nettó jelenérték (NPV, Net Present Value) a befektetés révén megszerzett tőkejószág 

jelenértékének és a megszerzés, befektetés pénzráfordításának különbsége.  Példánkban 

NPV= 3790787 Ft – 3600000 Ft = 90787 Ft. Általános szabályként mondható, hogy a pozitív 

nettó jelenértékű befektetések megvalósítása indokolt, de itt természetesen mérlegelni kell, 

hogy a jövőbeli hozamoknak és a kamatláb változásának is van kockázata, így egy kicsi 

pozitív NPV érték könnyen negatívba fordulhat a valóságban. A jövőre vonatkozó gazdasági 

döntéseinknek tulajdonképpen kettős bizonytalansága, kockázata van. Az egyik a várható 

hozam, amely a jövőre vonatkozóan csak bizonytalansággal jelezhető előre. A másik a 

várható kamatláb, amelyet  szintén nehéz előre pontosan megjósolni. Az egyes gazdasági 

szereplők eltérő várakozásaiból adódik, hogy például egy versenytárgyalás során van, aki 

korábban kiszáll, mert a várható hozamot és a kamatlábat kedvezőtlenebbnek ítéli, míg 

mások, akik optimistább várakozásokkal tekintenek a jövőbe, esetleg folytatják a licitet. 

 

 

5.3.2 A pénzügyi piacok 

 

 

A pénz- és tőkepiacokon tulajdonképpen a pénz használati jogát adják-veszik 

(Farkasné Fekete - Molnár, 2007). A kínálati oldalon a pénzfelesleggel rendelkezők, tehát a 

megtakarítók, a keresleti oldalon a pénzt felhasználni kívánók, a kölcsönvevők állnak. A 

kölcsönadott pénz használati díja a kamat, a megtakarítók betéti kamatot kapnak, a 

hitelfelvevők ennél magasabb hitelkamatot fizetnek. A bankok közvetítenek a megtakarítók és 

hitelfelvevők között, a hitelfelvevőktől beszedett hitelkamatból kifizetik a megtakarítóknak 

járó betéti kamatot. A hitelkamat és betéti kamat különbségét kamatrésnek nevezzük, ez 

egyrészt a bank tevékenységével kapcsolatos költségeket fedezi, másrészt a bank 

nyereségéhez járul hozzá. A kamatláb a kölcsöntőke kamata a kölcsöntőke százalékában 

kifejezve, egy éves futamidőre számítva. A kölcsöntőke keresletét – mint általában a termelési 

tényezők keresletét – a vállalat által a vele előállítható termék, és az azzal elérhető árbevétel 

határozza meg, ezt hasonlítja össze a hitelt felvenni kívánó vállalat a kölcsöntőke költségével, 

azaz a fizetendő kamattal.  

A vállalat nemcsak banki kölcsön révén juthat pénzforráshoz, hanem értékpapírok 

adásvétele révén is. Az értékpapír valamilyen vagyonnal  kapcsolatos jogot megtestesítő 

forgalomképes okirat. Az alábbiakban röviden áttekintjük a legismertebb értékpapír típusokat. 

A váltó határozott időre és névre szóló fizetési kötelezvény. Váltó kibocsátására akkor 

kerülhet sor, ha valamely vállalatnak például nyersanyagra van szüksége a termeléshez, de 

nincs pénze, amelyből ezt kifizesse. A megtermelt terméket azonban reményei szerint egy 

adott időn, például 3 hónapon belül nyereséggel tudná értékesíteni, így utólag a nyersanyag 

árát is ki tudná egyenlíteni. A nyersanyagot igénylő, pénzszűkében lévő vállalat váltót bocsát 
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ki, amelyben ígéretet tesz, hogy a nyersanyag árát három hónap múlva a nyersanyag 

eladójának utólagosan megtéríti – kamattal kiegészítve, hiszen tulajdonképpen az ügylet úgy 

is tekinthető, mintha a nyersanyag eladója három hónapra hitelbe adta volna a nyersanyag 

árát. Természetesen a nyersanyag eladóját nem lehet kötelezni, hogy váltót fogadjon el 

tényleges fizetés helyett, ezt csak akkor teszi meg, ha a váltót kibocsátó vállalatban megbízik, 

és elhiszi neki, hogy a megadott határidőre tartozását kamatostul kiegyenlíti. A váltó 

forgatása azt jelenti, hogy a mástól kapott váltót fizetési kötelezettség kiegyenlítésére tovább 

lehet adni (feltéve, hogy elfogadják), a váltó leszámítolása (diszkontálása) pedig azt, hogy a 

váltót elfogadó személy a váltót pénzre váltja a bankban – a bank természetesen ezért kamatot 

számít fel.  

A kötvény meghatározott időre (általában hosszú lejáratra) szóló meghatározott 

kamatozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Vállalatok és intézmények akkor 

bocsátanak ki kötvényt, ha hitelre van szükségük, a megtakarító pedig ezeket a kötvényeket 

vásárolja meg. A kötvény névértéke a rajta feltüntetett érték, a kötvény kamatát ennek alapján 

fizetik. A kötvény kibocsátási ára az az ár, amelyen az első tulajdonosa megvásárolhatja a 

kötvényt (ez lehet a névértékkel azonos, vagy annál alacsonyabb is). A kötvény árfolyama az 

az ár, amely a kötvény kibocsátása és lejárata közti időben a kötvény iránti kereslet-kínálat 

hatására kialakul. Az államkötvények az állami költségvetés hiányának fedezésére szolgálnak, 

az állam által a magánszférától általában nagyobb címletekben és hosszabb lejáratra felvett 

hitelt jelentenek, míg a kincstárjegyek kisebb címletű, rövidebb lejáratú, szintén az 

államháztartás hiányát fedező értékpapírok.  

A részvény lejárat, határidő nélküli értékpapír, mely a vállalat vagyonának egy 

tulajdoni hányadát testesíti meg. A részvénynek névértéke, kibocsátási értéke és árfolyama 

van. Ezek jelentése ugyanaz, mint a kötvény esetében, de a részvény kibocsátási értéke nem 

lehet a névértéknél alacsonyabb.  A részvényes a részvény tulajdonosa, aki az értékpapír 

vásárlásával pénzét véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátja, részvényét vissza nem 

válthatja, csak másvalakinek eladhatja. A részvényes tulajdonosként részvényhányadának 

megfelelő mértékben jogosult a vállalat nyereségének egy részére, azaz osztalékra, illetve 

szavazati joggal rendelkezik a vállalat döntéseiben. A részvény jövedelme az osztalék, illetve 

a részvény eladásából származó árfolyamnyereség lehet. Természetesen árfolyamveszteség is 

érheti a részvény tulajdonosát, ennek kockázatát a részvény tulajdonosának viselnie kell. A 

részvényeket forgalomképesség és tulajdonosi jogok alapján lehet csoportosítani, bizonyos 

részvények a vállalati döntésekbe való beleszólás jogát korlátozhatják, mások a 

forgalomképességet.  

Az értékpapírok elsődleges piaca az értékpapírok első forgalomba kerülését, 

kibocsátását jelenti, az értékpapír az első tulajdonosához kerül, a megtakarítók tőkéje pedig az 

értékpapír kibocsátójához. Az értékpapírok másodlagos piaca a már korábban kibocsátott, és 

valakik által megvásárolt értékpapírok adásvételét jelenti. Az ilyen tranzakciók már nem 

érintik közvetlenül az értékpapírt kibocsátó vállalatot, a tranzakciók a megtakarítók között 

zajlanak. A másodlagos értékpapírpiac csúcsintézménye a tőzsde (értéktőzsde). Az 

értéktőzsde alapvető funkciója tehát az értékpapírok adásvétele, ugyanakkor a tőzsdei 

árfolyamok alakulása a gazdasági szereplőket informálja a vállalatok piaci megítéléséről, a 

piaci folyamatokról. A tőzsdei ügyletek – értékpapír-vásárlások - egy részének célja a 

hosszúlejáratú befektetés, más részük spekulációs célzatú, árfolyamnyereség elérésére irányul. 

A hausse-spekuláns  árfolyam emelkedésre számít, ezért ma vásárol értékpapírt, abban bízva, 

hogy ezt később magasabb árfolyamon tudja értékesíteni. A baisse-spekuláns árfolyam 

csökkenésre számít, azért ad el ma értékpapírt, hogy ezt később majd alacsony árfolyamon 

visszavásárolja. A tőzsdei spekulációnak fontos szerepe van a piac élénkítésében, ezért ennek 

normális formáit nem tiltják, sőt  szabályozzák. Ugyanakkor szigorúan büntetik az 
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összejátszást, a látszat üzleteket, a hamis információk közlését, az információkkal való 

visszaélést (Farkasné Fekete –Molnár, 2007). 

 

 

5.4 A földpiac 

 

 

A föld, és a természeti tényezők piacának meghatározó jellemzője, hogy ezen 

tényezők kínálata korlátozott, nem szaporítható. A természeti tényezők – és így a föld – 

kereslete a többi termelési tényezőhöz hasonlóan a határtermék piaci értéke segítségével 

jellemezhető. Kereslete származékos kereslet, így a rajta termelhető mezőgazdasági termékek 

iránti kereslettől függ.  

A föld, illetve valamennyi természeti tényező – így a bányák, olajmezők, 

termálforrások -  kínálata állandó, vagyis teljesen rugalmatlan. Ezért a felhasználásáért 

fizetendő árat az ezen tényezőt igénylők, azaz a keresleti oldal határozza meg. Az ilyen 

tényezők árát nevezzük járadéknak (tiszta gazdasági járadéknak). A járadék valamely 

állandó kínálatú termelési tényező hozadéka (Farkasné Fekete – Molnár, 2007). Az állandó 

kínálatú termelési tényezők felhasználásához nemcsak tulajdonosként, hanem bérlőként is 

hozzá lehet jutni, ilyenkor a használatért bérleti díj illeti meg a tulajdonost.  

A földjáradék a föld tiszta hozama, azaz a hasznosításhoz kapcsolódó költségeknek a 

jövedelemből való levonása után fennmaradó rész. Ha a tulajdonos maga hasznosítja a földet, 

akkor ez a járadék a nyeresége részét képezi, ha viszont valaki bérelt földön gazdálkodik, 

akkor (legfeljebb) ezt a járadékot tudja a tulajdonosnak kifizetni bérleti díjként. Az, hogy a 

termelési költségek levonása után mekkora a hozam, függ a föld termőképességétől, 

minőségétől, a klimatikus viszonyoktól, sőt még a piacoktól való távolságtól is. Ezek alapján 

különbözeti járadéknak nevezzük a föld minőségi különbségén alapuló földjáradékot. Ezen 

belül megkülönböztetünk termőképességi különbözeti járadékot (mert a jobb minőségű földön 

azonos ráfordítások mellett is nagyobb hozam érhető el), belterjességi (v. intenzitási) 

különbözeti járadékot (a jobb minőségű földön a többletráfordítás révén nagyobb 

többlethozam érhető el), illetve helyzeti járadékot (a piachoz közeli fekvés mellett kisebb 

költséggel szerezhetők be a termelési tényezők, illetve a termék piacra juttatása is olcsóbb).  

A különbözeti járadék nem az egyetlen földjáradék-fajta. Mivel a föld korlátozott 

mennyiségben áll rendelkezésre, az élelmiszer iránti kereslet miatt szükség van a gyengébb 

minőségű földek megművelésére is. A leggyengébb, termelésbe vont földeket különbözeti 

járadék nem keletkezik. Ha ilyen földet ad bérbe a tulajdonosa, akkor az ő 

járadékjövedelmének forrása nem a termőképességbeli eltérés, hanem maga a földtulajdon.  

Ezért ezt a jövedelmet, mely igazi tiszta tulajdoni járadék, abszolút földjáradéknak 

nevezzük. 

A fenti gondolatmenet a föld bérleti piacáról szólt, azonban a földet nemcsak 

bérbeadni, hanem eladni is lehet. A földtulajdonos számára az a megfelelő eladási ár, amely 

az eladás után is a korábbi járadékkal, vagy bérleti díjjal azonos jövedelmet biztosít számára. 

Ha tehát a földért kapott pénzt a bankba teszi, akkor a kapott éves kamat a földjáradék, vagy 

bérleti díj korábbi összegével egyezzen meg. A termőföld árát eszerint a földjáradék 

tőkésített értéke határozza meg. A valóságban a föld ára ettől jelentősen eltérhet, hiszen a föld 

nemcsak termelési tényező, hanem vagyontartási forma is, mezőgazdasági termelésen kívül 

számos más célra is felhasználható, a mezőgazdasági termelés pedig általában nem a 

legjövedelmezőbb felhasználási lehetőség.  

Napjaink földpiacát a fenti klasszikus elméleti összefüggéseken kívül számos más 

tényező is alakítja. Van ugyan bérleti díj, hiszen a földhasznosítás ma nagyrészt bérleti 

formában történik Európában és nálunk is. A bérleti díjat, a földön realizálható jövedelmet 
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azonban ma jelentős részben piacon kívüli tényezők, pl. támogatások biztosítják. A föld 

értéke és ára ma már inkább a keresleti tényezőkkel, vagyontartási motívumokkal, 

spekulációs szempontokkal magyarázható. 

 

 

5.5 A vállalkozói készségek 

 

 

A vállalkozási tevékenység szerepe, hogy biztosítsa az egyéb tényezők hatékony 

kombinálását, így a munkatényezőtől elválasztva kell a szerepét vizsgálni. A vállalkozási 

tevékenység napjainkban menedzseri foglalkozásként is megjelenik, azonban a menedzsertől 

eltérően a vállalkozó nem biztos munkabérért dolgozik, hanem kockáztat, esetenként nyereség 

helyett veszteséggel is találkozik. 

A vállalkozó tevékenységének értékelésekor a termelés teljes árbevételéből levonva 

valamennyi termelési tényező hozadékát – ideértve a természeti tényezők járadékát, valamint 

a vállalkozó saját tőkéjének hozadékát, amit ilyen esetben az azonos nagyságú kölcsöntőke 

után fizetendő kamattal, azaz a saját tőke alternatív költségével azonosítunk - , a nyereségből 

így fennmaradó rész a gazdasági profit, amely a vállalkozói készségek jutalma, hozadéka. Ha 

ez a gazdasági profit pozitív, akkor a vállalkozó a normálprofitnál, azaz a mások által 

szokásosan elérhető jövedelemnél nagyobb jövedelmet ért el, tehát sikeresebben 

gazdálkodott, mint az azonos erőforrásokkal működő átlagos vállalat. Ez a vállalkozó 

ügyességének, szervezőképességének, kockázatvállalásának – összességében vállalkozói 

készségeinek jutalma. 

A vállalkozói tevékenység különféle vállalkozási formák keretében történhet. Az 

üzleti vállalkozások alaptípusait számos szempont szerint rendszerezhetjük.  A tevékenység 

jellege szerint beszélhetünk termelő, szolgáltató és forgalmazó vállalkozásokról, a tulajdon 

szempontjából magán, állami, önkormányzati, szövetkezeti, alapítványi, intézményi és vegyes 

tulajdonban lévő, a nyereséghez való viszony szerint profitorientált és nonprofit vállalatokról. 

A méret szerint a vállalkozás lehet  mikro-, kis-, közepes vagy nagyvállalat, és végezetül a  

forma szerint egyéni vállalkozásról és gazdasági társaság vállalkozásról, amely utóbbi 

legismertebb formái a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság. 

Az egyéni vállalkozást egyetlen személy alkotja, kis tőkével, gyorsan és egyszerűen 

beindítható. Alkalmas valamilyen jó ötlet gyors megvalósítására, a vállalkozó számára nagy 

előny a rugalmasság, az önállóság és önmegvalósítás lehetősége, és az a tény, hogy senki nem 

szól bele a vállalkozás vezetésébe. Hátránya, hogy általában kis tőkével gazdálkodhat, 

nehezen juthat hitelhez, és a vállalkozó a vállalkozásért korlátlan felelősséget visel. Ez utóbbi 

azt jelenti, hogy ha vállalkozóként nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, akkor 

magánvagyonával is felel a vállalkozás tartozásaiért, ha az üzlet sikertelen. 

A  betéti társaság (bt) legalább két tag társulását jelenti. A bt-nek legalább egy 

beltagja és legalább egy kültagja van, a beltag személyesen is részt vesz a vállalkozás 

működtetésében, és korlátlan felelősséget visel. A kültag általában a vállalkozás 

működtetéséhez szükséges tőkét – vagy annak nagyobb részét – biztosítja, és felelőssége 

korlátolt, azaz csak a társaságba bevitt vagyona erejéig felel a társaság kötelezettségeiért 

(magánvagyonával tehát nem). A bt alapításához a gazdasági törvény által definiált minimális 

tőkét a tagoknak fel kell mutatniuk.  

A korlátolt felelősségű társaság (kft) tagjai valamennyien korlátolt felelősséget 

viselnek a vállalkozás kötelezettségeiért, magánvagyonukkal tehát nem felelnek. A kft 

alapításához szintén előírás a jogszabályban meghatározott minimális alapító tőke, és a kft 

tagjaitól elvárás, hogy valamennyien személyesen működjenek közre a vállalkozás 

irányításában.  
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A részvénytársaság (rt)  olyan vállalati forma, amely az alapításához szükséges tőkét 

részvények kibocsátásával gyűjti össze. A részvénytársaságot – az előzőekben felsorolt, ún. 

személyegyesítő gazdasági társaságokkal szemben – tőkeegyesítő gazdasági társaságnak 

tekintjük. A részvényesek részvényeik részarányának megfelelően tulajdonosai a társaságnak, 

felelősségük korlátolt, részvénytulajdonuk vagyoni jogokkal és tagsági jogokkal ruházza fel 

őket. A vagyoni jog azt jelenti, hogy a részvénytulajdonos jogosult a társaság nyereségéből 

való részesedésre, azaz osztalékra, a tagsági jog pedig a társaság működésébe, döntéseibe való 

beleszólás jogát jelenti, amelyet a részvényes a társaság közgyűlésén szavazatával 

gyakorolhat. A részvénytársaság közgyűlésén igazgatótanácsot választanak, amely két 

közgyűlés közt irányítja az rt működését, az általa kinevezett menedzsmenten keresztül. A 

kisrészvényesek általában nem vesznek részt a közgyűlésen, mert nem tagsági, hanem 

vagyoni jogukkal kívánnak elsősorban élni, ezért a közgyűlés döntéseit a néhány nagyobb 

részvénytulajdonnal rendelkező részvényes alakítja ki. A közgyűlésen így a többségi 

döntéshez a jelen lévő részvények többségére van szükség, ami gyakran a részvények 

viszonylag kis százalékával elérhető. Azt a részvényhányadot, amely elég a közgyűlésen a 

többségi döntések meghozatalához, irányító pakettnek nevezzük (Farkasné Fekete – Molnár, 

2007).  

 

A fentiek alapján megfogalmazhatjuk a termelési tényezők szerepét az előállított 

termék értékében, azaz meghatározhatjuk az egyes tényezőknek a termelés jövedelméből való 

részesedését. A termelési tényezők jövedelmeinek funkcionális elosztása (az ún. Pareto-

féle jövedelem-elosztás): Q = MPL×L + MPK×K+ MPA×A + MPE×E , ahol Q az előállított 

termék mennyisége, L, K, A és E a felhasznált munkaerő, tőke, természeti erőforrások és 

vállalkozói készségek mennyisége, MP az adott tényező határterméke. A termék értékében 

mérve az egyes tényezők részesedését a fenti összefüggést a termék p piaci árával 

beszorozzuk: p×Q = p×MPL×L + p×MPK×K + p×MPA×A + p×MPE×E. A termelési 

tényezők árát azok határtermék-értéke határozza meg, így az össztermékből való részesedésük  

is határtermék arányaikat tükrözi (Kopányi, 1993; Farkasné Fekete - Molnár, 2007). 

     

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Kik állnak a tényezőpiacok keresleti illetve kínálati oldalán?  

2) Mik az elsődleges illetve másodlagos termelési tényezők?  

3) Mit jelent a származékos kereslet fogalma?  

4) Miért mondjuk, hogy a munkakínálati görbe visszahajló? 

5) Hogyan határozható meg a munkabér alsó illetve felső korlátja? 

6) Milyen tőkeformákat ismer? 

7) Ismertesse a jelenérték, jövőérték, nettó jelenérték fogalmakat. 

8) Mi a váltó, kötvény, részvény, milyen jövedelmet jelentenek? 

9)  Mit értünk  gazdasági járadékon, különbözeti járadékon illetve abszolút járadékon? 

10)  Jellemezze az egyéni vállalkozást, a betéti társaságot, a kft-t és a 

részvénytársaságot, mint vállalkozási formákat. 

11) Mi a tényezőjövedelmek funkcionális elosztása? 
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Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

 

1) Gyűjtsön adatokat lakókörnyezetében a termőföld árára, bérleti díjakra és ezeknek a 

földminőséggel való kapcsolatára vonatkozóan. Értelmezze az adatokat! 

2) Gyűjtsön adatokat a lakókörnyezetében az elmúlt 5 évben tapasztalt átlagos 

bérszínvonal, valamint a foglalkoztatottak, illetve a munkanélküliek számának 

alakulásáról! Ábrázolja a foglalkoztatottak számának függvényében a bérek 

alakulását.  Értelmezze az adatokat! 

3) Hogyan alakult az elmúlt évtizedben a kötvények hozama hazánkban? Gyűjtsön 

adatokat államkötvények hozamáról, valamint néhány nagyvállalat 

részvényárfolyamainak, illetve osztalékfizetési adatainak alakulásáról. Értelmezze az 

adatokat! 

 

 



 81 

6. fejezet: Piaci elégtelenségek, piaci kudarcok 

 

 
6.1 Az egyéni és társadalmi megítélés eltérései 

 

 

Amint azt a 2.3 fejezetben bemutattuk, a mai modern fejlett gazdaságokat a vegyes 

típusú gazdasági koordináció jellemzi, azaz a piaci elemek és az állami beavatkozás egyidejű 

jelenléte.  Az állami beavatkozás szükségességét az indokolja, hogy a piac által előállított 

egyensúlyi helyzet nem felel meg a társadalom érdekeinek és elvárásainak. Mindez azért 

fordul elő, mert a társadalom számára fontos értékeknek csak egy részét képes a piac 

mérlegelni és értékelni, és hasonlóan, a társadalom által károsnak minősített jelenségeket 

szintén csak részben méri. 

A piaci elégtelenségek jó példája a monopolpiac, amikor egyetlen vállalat biztosítja 

valamely jószág kínálatát a teljes lakosság számára. Ekkor a vállalat dönthet úgy, hogy 

kevesebb mennyiséget visz piacra, és magas áron értékesíti, fő szempontja a saját 

nyereségének maximalizálása. A fogyasztók ilyenkor kevesebb jószághoz jutnak, de többet 

költenek erre a kevés mennyiségre is, ami jólétükre negatív hatással van, ráadásul a 

monopólium a rendelkezésére álló erőforrásokat sem használja ki hatékonyan. A monopolista 

helyzet kialakulását, illetve az erőfölénnyel való visszaélést az állam jogi úton korlátozza, a 

versenytörvények, a piac működését szabályozó törvények, rendeletek révén, a hatékonyság 

érdekében. Szintén gyakori, hogy a társadalom valamely szereplője önhibáján kívül nem 

rendelkezik elegendő erőforrással, amelynek jövedelme megélhetését biztosítaná – például 

csökkent munkaképességű, idős, beteg. Ilyenkor az állam méltányossági alapon beavatkozik a 

piac működésébe – azaz szociális célú támogatást nyújt a társadalom jövedelemtermelésre 

képtelen tagjainak, legalábbis a szociális piacgazdaságot működtető fejlett országokban. 

Vannak olyan gazdasági tevékenységek, amelyek a társadalomra káros mellékhatásokkal 

járnak, zavarják a környezetet, a vállalkozás közelében élőket – például zaj, szaghatások, stb. 

révén, ami elleni védekezés a közelben lakóknak többletköltséget okoz, anélkül, hogy a piac a 

kárt okozó vállalatot kompenzációra kényszerítené, a vállalkozás tevékenysége tehát ún. külső 

gazdasági hatásokkal (externáliákkal) jár. Ilyen esetben ismét szükséges lehet az állami 

beavatkozás, hogy a társadalom szempontjait is érvényesíteni lehessen a profitorientált 

vállalat céljai mellett. Végezetül számos olyan, a társadalom számára fontos szolgáltatás, 

tevékenység létezik, amelyeket nem lehet, vagy nem célszerű piaci alapon létrehozni, illetve 

eljuttatni a fogyasztókhoz. A közoktatásban való részvétel például össztársadalmi érdek – így 

az állam ingyenesen biztosítja állampolgárainak, természetesen az adóbevételeinkből 

finanszírozva ezeket, és nem bízza a piacra, hogy a szolgáltatást a lakosság a kereslet-kínálat 

alapján kialakuló egyensúlyi áron vásárolja meg.  Az ilyen szolgáltatásokat és termékeket 

közjavaknak hívjuk, ezek létrehozásáról az állam gondoskodik, és minden állampolgára 

számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi őket. 

A piacon a piaci szereplők saját helyzetük optimalizálására törekednek, azaz a 

bevételüket vagy hasznosságérzetüket maximalizálni, a költségeiket minimalizálni szeretnék. 

A piac az egyéni szereplőnél jelentkező hasznot (bevételt vagy hasznosságérzést) az egyéni 

határbevétel (MR), vagy határhaszon (MU) segítségével, az egyénnél jelentkező költségeket 

pedig az egyéni határköltség (MC) révén értékeli. Az egyén addig tudja javítani saját 

helyzetét, ameddig egyéni határköltsége nem haladja meg egyéni határhasznát illetve 

határbevételét: MU  MC (illetve MR MC). 

A gazdaság számos területén találunk példát arra, hogy egy gazdasági tevékenység 

eredménye, közvetlen pénzformában nem fejezhető ki, így hasznossága sem mérhető. Ez 

olyankor fordul elő, amikor a gazdasági egységek, miközben saját hasznuk maximalizálására 
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törekszenek, akaratlanul előnyösen vagy hátrányosan befolyásolják mások gazdasági 

működési feltételeit. Ugyanez igaz a költségek vonatkozásában is: a tevékenység révén olyan 

negatív hatások is felmerülhetnek, amelyek nem az adott tevékenység folytatóját, hanem tőle 

független szereplőket érintenek. Ezek a tények indokolják, hogy a továbbiakban különbséget 

tegyünk a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó költség és haszon kategóriák egyéni és 

társadalmi értelmezése között.  Az eddig határköltségként, illetve határhaszonként használt 

fogalmakat mostantól kezdve kiegészítjük:  

 az egyéni határköltség (MPC, Marginal  Private Cost), a gazdasági szereplőknél saját 

tevékenységük folytatása révén felmerülő, a piac által mért határköltségek összege.  

 az egyéni határhaszon (MPB, Marginal Private Benefit) a gazdasági szereplőknél saját 

tevékenységük folytatása révén felmerülő, a piac által mért határhasznok és 

határbevételek összege.  

Emellett valamely tranzakció teljes társadalmi hatásának kifejezésére bevezetjük a 

következőket:  

 Társadalmi határköltség (MSC, Marginal Social Cost) egy termék vagy szolgáltatás 

pótlólagos egységének előállítása miatt felmerülő összes többletköltség.  A társadalmi 

határköltség tehát az egyéni határköltség – azaz a piacon realizált összes költségváltozás 

–,  megnövelve azokkal a költségekkel, amelyeket valamely, a termeléstől független, 

kívülálló személy, szereplő visel.  

 Társadalmi határhaszon (MSB, Marginal Social Benefit) egy termék vagy szolgáltatás 

pótlólagos egységének előállításával és elfogyasztásával járó összes 

hasznosságváltozás. A társadalmi határhaszon tehát az egyéni határhaszon – azaz a 

piacon realizált hasznosságváltozás –, megnövelve azokkal a hasznosságokkal és 

bevételekkel, amelyeket valamely, a termeléstől független, kívülálló személynél, 

szereplőnél keletkeznek.  

A piaci hatékonyság kritériuma szerint akkor használjuk ki termelési tényezőinket 

optimálisan, ha a tényező utolsó egységének felhasználásával nyert termék előállításából és 

elfogyasztásából nyert egyéni határhaszon megegyezik a tényező egyéni határköltségével: 

MPB = MPC. 

A társadalmilag hatékony erőforrás-felhasználás kritériuma a piaci hatékonyság 

ismert feltételeinek általánosítása:  Egy termelési tényező felhasználása társadalmilag akkor 

optimális, ha utolsó egységének felhasználásával nyert termék előállításából/elfogyasztásából 

nyerhető  társadalmi határhaszon megegyezik a tényező társadalmi határköltségével: 

MSB=MSC. 

A valóságban, ha a piac valamennyi társadalmilag fontos tényezőt képes lenne mérni, 

akkor MSC= MPC és MSB=MPB lenne. A valóságban azonban MSC>MPC, azaz léteznek a 

piac által nem mért erőforrás-felhasználások, ráfordítások (például a természeti erőforrások 

szennyezése), és MSB>MPB, azaz a gazdasági tevékenység járhat a piac által nem mért 

kedvező hatásokkal is (például, ha egy szálloda parkosítja a környezetét, és ott a lakosság 

szabadidejében sétálhat). Emiatt a piac által optimálisnak ítélt erőforrás-felhasználás gyakran 

jelentősen eltér a társadalmilag optimális erőforrás-felhasználástól, aminek gyakran tudatában 

sem vagyunk (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; Kopányi, 1993.). 

A 6.1 ábrán az A pont jelöli az egyéni határhasznok és határköltségek alapján, a piac 

által mért, a piaci hatékonysági kritérium alapján kialakuló egyensúlyi helyzetet az MPB és 

MPC görbék metszéspontjaként, és az ennek megfelelő Q* kibocsátási szintet. A társadalmi 

hatékonyság kritériuma alapján viszont az MSB és MSC görbék metszéspontja adná az 

optimális kibocsátási szintet – az ábrán a B pont szemlélteti, amikor MSB jóval magasabb, 

mint MPB, és MSC is valamivel magasabb, mint MPC. Mivel a B pont által szemléltetett 

helyzetben a piac által nem mért határhasznok nagyobbak, mint a piac által nem mért 

határköltségek, ezért a B pont magasabb kibocsátási szintet (Q1) jelent, mint az A pont – , bár 
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magasabb piaci árat is, a nagyobb költségek miatt. A valóságban gyakoribb az a helyzet, 

amikor a piac által nem mért negatív hatások jóval meghaladják a piac által nem mért pozitív 

hatásokat – amint azt az MSC’ görbe helyzete illusztrálja, és az így kialakuló társadalmi 

hatékonyság szerinti optimum (az ábra C pontja) a piaci megítélés szerinti optimumnál kisebb 

mennyiség (Q2) és jóval magasabb ár (P2) kialakítását tenné indokolttá. A jelentős környezeti 

károkozással járó tevékenységek ilyenek: valójában, ha ilyen ágazatok termékét kívánjuk 

fogyasztani, akkor a negatív környezeti hatások miatt a jelenleginél jóval kisebb mennyiséget 

kellene fogyasztanunk, és azért jóval magasabb árat fizetnünk, hogy ezzel a környezetben 

okozott károk helyreállítási költségeit is megfizessük. 

 
6.1 ábra: Az egyéni és társadalmi megítélés eltérése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fentiek jól példázzák, hogy számos területen szükség van a piac működésének 

korrekciójára, a piaci elégtelenségek kiküszöbölésére, vagy legalább mérséklésére. A piacon 

nem fejeződik ki az adott tevékenységgel kapcsolatos minden ráfordítás és haszon; az 

információáramlás nem tökéletes, a piac csak azokat a költségeket és hasznokat értékeli, 

amelyek a tranzakcióban résztvevőket közvetlenül érinti. A piaci mechanizmus működése a 

piacon kívüli szereplők érdekeit nem veszi figyelembe, tehát nem biztosíthatja az egész 

társadalom számára a maximális jólétet és kiegyensúlyozott fejlődést.  Az alábbiakban a piaci 

elégtelenségek két tipikus példáját, a közjavak és az externáliák jelenségét elemezzük 

részletesebben.  

 

 

6.2 A közjavak fogalma, kereslete és kínálata 

 

 

A közjavak fogalmának tisztázásához először a magánjavak mibenlétével kell 

tisztában lennünk.  

Magánjavak azok a javak, amelyek egyénileg fogyaszthatók, és ha valaki 

elfogyasztotta őket, akkor másvalaki már nem fogyaszthatja el őket. A magánjavak 

korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, egy-egy egységük elfogyasztásával csökken a 

rendelkezésre álló mennyiség. Ezért a fogyasztók közt versengés, rivalizálás folyik a 

magánjavakért, a piaci mechanizmuson keresztül, és csak azok a fogyasztók jutnak hozzá, 

akik megfizetik az árat, a nemfizetők kizárhatók a fogyasztásból (Farkasné Fekete - Molnár, 

2007, Kopányi 1993). 

A közjavak (közjószágok) csak közösen, kollektíven fogyaszthatók, azaz egy 

közösség minden tagja számára rendelkezésre állnak, senki sem zárható ki a használatukból, 
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egy személy fogyasztása nem csökkenti mások fogyasztási lehetőségeit. E javak mindenki 

számára szabadon, fizetség nélkül hozzáférhetők, de nem oszthatók, így vagy az egész 

közösség számára biztosítják őket, vagy senki nem juthat hozzájuk. Ilyenek az utcai 

közvilágítás, városi járdák, a közutak használata, a rádióadások, a nemzetvédelem, a 

világítótornyok, és számos egyéb közszolgáltatás. A magánjavak tehát olyan javak, amelyeket 

a fogyasztók közti rivalizálás, és a nemfizető fogyasztó fogyasztásból való kizárása jellemez, 

a közjavak esetében pedig nincs rivalizálás a fogyasztók közt, és a nemfizetőt nem lehet 

kizárni a fogyasztásból (Farkasné Fekete - Molnár, 2007, Kopányi 1993). 

Kvázi közjavaknak (vegyes javaknak) nevezzük azokat a javakat, amelyekre a két 

ismérv egyike igaz, a másik nem. Tehát kvázi közjavak esetén a fogyasztók közt lehet 

rivalizálás, de a nemfizetőt nem zárjuk ki a fogyasztásból (a felvételi pontszám eléréséhez 

kötött, de ingyenes felsőoktatás ilyen), vagy a nemfizető fogyasztót kizárjuk a fogyasztásból, 

de a fizető fogyasztók közt nincs rivalizálás (pl. a mozielőadás megtekintésekor) (Farkasné 

Fekete - Molnár, 2007, Kopányi 1993). 

A közjavaknak nincs piaci kereslete és kínálata. A közjavak előállítása költségekkel 

– és esetenként igen magas beruházási költségekkel – jár. Ugyanakkor a közjavakat 

ingyenesen biztosítják a lakosság számára, és mivel nincs díjfizetés, így árbevétel sem 

keletkezik. A közjavak olyan javak – termékek, vagy főként szolgáltatások -, amelyek 

esetében kívánatos, hogy a lakosság minden egyes tagja igénybe vegye őket. A közoktatás, a 

járványok elleni védőoltások esetében társadalmi érdek, hogy mindenki megkapja a 

szolgáltatást, hiszen egyetlen személy kimaradása is jelentősen ronthatja az egész közösség 

életminőségét. Emiatt nem lehetséges, hogy az előállítási költségeknek megfelelő díjakat 

szedjenek a közjavak használatáért, hiszen ez a lakosság szegényebb rétegeit eleve kizárná a 

közjavak fogyasztásából. A fentiek miatt a közjavak „megrendelője, vevője‖ az állam (illetve 

az önkormányzat), aki egy vállalattól adott mennyiségben megrendeli a közjószágot, az 

adóbevételeiből kifizeti, majd a lakosság számára ingyenesen használatra biztosítja.  

Felvetődik a kérdés, hogy miért nem lehet a fogyasztóval megfizettetni a közjavak, 

közszolgáltatások árát, és ezáltal a piaci mechanizmusra bízni e javak elosztását. Ehhez 

egyrészt az kellene, hogy az egyéni fogyasztás mérhető és a többiek fogyasztásától 

elkülöníthető legyen. Ez számos esetben technikailag megoldhatatlan, vagy csak igen drágán 

lenne megvalósítható. Az utcai közvilágítás igénybevétele esetén a lakosság minden egyes 

tagja számára mérni kellene, mennyit tartózkodik az utcán a közvilágítás ideje alatt, illetve 

milyen vagyontárgyai biztonságát növeli a közvilágítás léte. A másik probléma az, hogy ha a 

fogyasztást piaci elvek szerint akarnánk megfizettetni, akkor a közjavak szolgáltatását az 

egyéni kereslethez kellene igazítani – azaz a közvilágítás példájánál maradva különböző 

mennyiségű közvilágítást kellene tudnunk adni egy utca állandóan a késő esti órákban 

hazajáró lakójának, és a korán fekvő, este soha ki nem járóknak. Mivel a szolgáltatás azonos 

mértékben nyújtható csak az egész közösség tagjainak, így mindenki csak azonos mértékben 

veheti igénybe.  

Így a fogyasztók a közjavakhoz ingyen (vagy esetleg minimális névleges hozzájárulás 

fizetése mellett) juthatnak hozzá, miközben tudják, hogy az állam e javakat/szolgáltatásokat 

az lakosság által befizetett adókból tartja fenn. Az egyes fogyasztó így egyéni érdekeit szem 

előtt tartva minél többet akar a közjószágból igénybe venni – hogy a befizetett adójára jutó 

mennyiséghez, sőt lehetőség szerint annál még többhöz is – hozzájusson. Abban érdekelt 

tehát, hogy a közös szolgáltatásra jutó költségeit csökkentse, előnyeit pedig növelje. Ezt a 

jelenséget nevezzük potyautas jelenségnek
20

. A potyautas viselkedés eredményeképpen úgy 

                                                 
20

 A közlegelők tragédiája (Tragedy of the Commons) közismert példája a potyautas jelenségnek.  Minden 

pásztor a lehető legtöbb marhát akarja tartani a legelőn. Mindez mindaddig működik, amíg a marhák száma a 

föld eltartóképességét nem haladja meg. Mivel minden pásztor a saját hasznát szeretné maximalizálni, mindenki 

törekszik arra, hogy még egy állattal növelje a saját csordája méretét. Egy idő után a marhák száma akkorára nő, 
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tűnik, hogy valójában a lakosság a jelenleginél több közszolgáltatást igényel. Ha az állam erre 

reagálva emelni akarná a szolgáltatások mennyiségét, ehhez adóemelést kellene végrehajtania, 

hogy a többletszolgáltatást finanszírozni tudja – így végső soron a potyautasnak is többet 

kellene fizetnie, egy olyan szolgáltatásért, amelyre valójában a ténylegesen felhasznált 

mennyiségnél kisebb mértékben van szüksége. 

Míg a tiszta közjavak esetében egyértelműen az állam tudja a közösség számára 

leghatékonyabban biztosítani a kínálatot, a kvázi közjavak biztosítására vegyes megoldások 

születtek. Valamilyen közösségi koordináció itt is szükséges, de a piaci mechanizmus a 

díjfizetés révén alkalmazható. Bár a közjavak egyre nagyobb részénél jelennek meg 

kormányzati megoldások a társadalmi jólét növelése érdekében, a túlzott állami beavatkozás a 

gazdasági rendszer hatékony működését veszélyezteti (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; 

Kopányi, 1993). 

 

 

6.3 Az externáliák 

 

 

6.3.1 Az externáliák fogalma, csoportosítása 

 

 

Externáliákról vagy külső gazdasági hatásokról akkor beszélünk, ha egy gazdasági 

szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik szereplő helyzetét. 

Az externáliákat csoportosíthatjuk aszerint, hogy pótlólagos költségeket, vagy 

hasznokat idéznek elő, és aszerint is, hogy milyen gazdasági folyamat révén keletkeznek. 

 Negatív externáliáról beszélünk, ha az externália forrásának tekintett 

termék/szolgáltatás megvalósulása pótlólagos költségeket okoz a hatás külső érintettje 

(kárvallottja) számára. 

 Pozitív externáliáról beszélünk, ha az externália forrásának tekintett 

termék/szolgáltatás megvalósulása pótlólagos hasznosságot juttat a hatás külső  

érintettje (kedvezményezettje) számára.  

 Termelői externáliáról beszélünk, ha egy termelési tevékenység, termelő szolgáltatás 

nyújtása idézi elő az extern hatást, a hatás lehet pozitív is, és negatív is. 

 Fogyasztói externáliáról beszélünk, ha az extern hatást valamely termék  vagy 

szolgáltatás fogyasztása idézi elő, itt is felmerülhet pozitív és negatív hatás egyaránt. 

 

Példa negatív termelői externáliára: Egy mosóporgyártó üzem tisztítatlan szennyvizet 

enged a folyóba. Ezzel a tisztítás költségeit nem fizeti ki, azaz a termelés költsége – ezen 

belül  változó költsége is alacsonyabb, tehát határköltsége (MC) is alacsonyabb. Így 

viszonylag alacsony áron is megéri a mosóport értékesítenie. A gyár piaci partnerei a termék 

fogyasztói, akik az alacsonyabb áron több termék vásárlásában érdekeltek, hiszen a termék 

iránti piaci kereslet alacsony árak mellett nagyobb. A folyó környékén lakók (a társadalom) 

számára a környezet állapota romlott, a szennyezett víz miatt. Azaz a környékbeli lakosság 

hasznosságérzete romlott, akár vásárolnak az üzem termékéből, akár nem! A folyó tisztítását, 

az okozott környezeti kár költségét a társadalom fizeti meg, amennyiben nem sikerül azt a kár 

okozójára ráterhelni. 

                                                                                                                                                         
hogy a legelő már nem képes élelmet biztosítani számukra, így az összes marha tejhozama csökken, majd az 

állatok lesoványodnak, és éhen pusztulnak. A közösségi legelő szabad használata mindenkire pusztulást hoz. 

(Varian, 1991.) 
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Pozitív termelői externáliára klasszikus példa a gyümölcsös és a méhészet példája. A 

gyümölcsöst virágzáskor a szomszédos méhészet méhei „ingyen‖ beporozzák, emiatt nagyobb 

lesz a gyümölcstermés. Másrészt a virágzó gyümölcsös miatt a méhészkedés is sikeresebb, 

azaz mind a gyümölcsös, mind a méhészet anélkül jut többlethozamhoz, hogy bármilyen 

többletköltsége jelentkezne. Ezáltal mindketten pozitív termelői externália 

kedvezményezettjei (Farkasné Fekete - Molnár, 2007, Kopányi,1993). 

Negatív fogyasztói externália lehet, ha a szomszédunk a fűnyíróját a mi délutáni 

pihenésünk idején használja, pozitív fogyasztói externália, ha a kedvenc zenénket 

szomszédunk olyan hangosan hallgatja, hogy mi is élvezzük a saját lakásunkban. 

 

 

6.3.2 Közgazdasági iskolák az externáliákról, az externáliák internalizálása 

 

 

A jóléti közgazdaságtani iskola megközelítése szerint  az externáliák  a társadalmi 

hatékonyságot rontják, jóléti veszteséget okoznak: hiszen miattuk az egyéni és társadalmi 

hasznok és költségek között különbség keletkezik, a piaci hatékonysági kritériumok alapján 

kialakuló optimum eltér a társadalmi optimumtól.  

Az eltérés okait A.C. Pigou, angol közgazdász (1920) elemezte, és javaslatot tett az 

externáliák kezelésének módjára is. Pigou szerint a megoldás az externáliák internalizálása, 

azaz az extern hatások beépítése a piaci értékelésbe: a pozitív extern hatást a piac által is 

mérhető bevétellé, a negatív extern hatást a piac által is mérhető költséggé kell alakítani. 

Ezáltal valójában nem megszünteti az exern hatásokat, hanem a piac által mérhetőekké, és 

ezáltal a piaci optimum kialakítását befolyásoló szempontokká alakítja őket. Az internalizálás 

fokozatai a következők: 

•  Önkéntes megállapodás: az externália okozója és hatásának érintettje önkéntesen 

megegyeznek az okozott hatás nagyságában és megállapodnak ennek 

ellentételezésében, például  valamilyen pénzösszeg kifizetésében. 

•  Elismertetés független szakértő véleménye alapján: ha a felek véleménye eltér a 

keletkezett externáliáról, akkor felkérnek egy független szakértőt, aki megállapítja 

az extern hatás felmerülésének tényét, mértékét, és javaslatot is tehet a 

kompenzációra. Ennek alapján a felek már önkéntesen megállapodhatnak. 

• Kényszerű kártalanítás, jogi úton való kikényszerítés: ha a felek önként nem 

hajlandók megállapodni, akkor a kompenzációra igényt tartó fél a bírósághoz 

fordulhat, majd bírósági eljárás keretében, szakértők bevonásával születik döntés a 

kompenzációról, amelyet a kár okozója köteles kifizetni. 

• Adminisztratív eszközökkel: bizonyos, negatív externáliával járó tevékenységeket – 

például a környezetszennyezés egyes fajtáit – eleve törvényileg tiltanak, illetve az 

ilyen tevékenységet folytatót megbüntetik, büntetőadóval sújtják, azaz ezáltal 

költségeibe beépül az okozott negatív externália. A pozitív externáliákat 

adókedvezménnyel, támogatással lehet ilyen módon elismerni – ilyen például 

munkanélkülit foglalkoztató vállalat számára a foglalkoztatott után fizetendő 

járulékok kedvezménye. 

 

A másik, az externáliákkal foglalkozó iskola a jogi (tulajdonjogi) közgazdaságtani 

iskola. A jogi iskola felfogása szerint  az externális hatások létezésének oka a gazdálkodásba 

bevont javak egy részénél (pl. a víz, levegő, egyéb természeti erőforrások) a tulajdonjogok 

tisztázatlansága.  A jogi iskola felfogásának alapját Ronald Coase elmélete adja. Nézete 

szerint a tulajdonjogok egyértelmű tisztázásával, kiterjesztésével és társadalmi 

elfogadtatásával az externáliák és az ebből adódó problémák a kormányzat beavatkozása 
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nélkül a piaci mechanizmus révén megszüntethetők. Így ha egy vállalkozás egy környezeti 

erőforrást vesz igénybe, és szennyezése révén annak mások általi használatát lehetetlenné 

teszi, akkor elsősorban azt kell eldönteni, hogy ki milyen mértékben birtokolja az erőforrást. 

Az erőforrás tulajdonosa dönthet annak használatáról. Ha nem a vállalat a tulajdonos, akkor a 

tulajdonos tilthatja meg a vállalatnak az erőforrás használatát és szennyezését – vagy pedig 

megállapodhatnak, hogy mekkora árért hajlandó az erőforrást átengedni a vállalatnak. Ha ez 

az ár a vállalat számára megfelelő, akkor azt kifizetve a vállalat hozzájutott az erőforráshoz, 

de kifizette a szennyezéssel okozott kárt (Farkasné Fekete – Molnár, 2007; Kopányi, 1993). 

Ha viszont a vállalatot illeti a tulajdonjog, akkor természetesen ő használja az 

erőforrást, másokat eltilthat annak használatától, így tevékenysége révén nem merül fel 

externália. Ebben az esetben az is elképzelhető, hogy az externália károsultja ajánl fel a 

vállalatnak fizetséget azért, hogy a vállalat csökkentse, vagy szüntesse meg a szennyezést – és 

amennyiben a vállalat számára elfogadható az ajánlat, akkor lemond szennyező tevékenysége 

folytatásáról 

 Így az erőforrást az a fél használja, akinek a számára többet ér (ha a vállalat kifizeti a 

kért árat, akkor neki többet ér az erőforrás, mint annak átengedője számára), azaz hatékony 

erőforrás-allokáció alakul ki. Mindez tehát tárgyalásos úton, kormányzati beavatkozás nélkül 

történik, piaci alku tárgyává téve az extern hatás okozásában érintett természeti tényezőt. 

Coase szerint az ilyen eljárás működik, ha a tulajdonjogokat egyértelműen meg lehet 

határozni, és a tárgyalásos megoldás, az alkufolyamat lebonyolítása nem jár túl magas 

költségekkel. Az esetek többsége azonban sajnos sok szereplőt érint, így az alku kivitelezése 

szinte lehetetlen, a Coase-féle megoldás a gyakorlatban nem mindig kivitelezhető. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mit jelent a piaci elégtelenségek fogalma, milyen példáit ismeri? 

2) Hogyan lehet csoportosítani a javakat, mit jelent a magánjavak, közjavak és kvázi 

közjavak fogalma? 

3) Hogyan jellemezhető a közjavak kereslete és kínálata, mi a potyautas jelenség? 

4) Mit értünk a társadalmi határhaszon, társadalmi határköltség fogalmán, miben tér el a 

társadalmi hatékonyság kritériuma a piaci hatékonyságtól? 

5) Mik az externáliák, hogyan lehet csoportosítani őket? 

6) Mit mond a jóléti közgazdaságtani iskola az externáliák kezeléséről? 

7) Mi a jogi közgazdasági iskola véleménye az externáliák problémájának megoldásáról? 

8) Hogyan értelmezhető a környezetszennyezés, mint extern gazdasági hatás? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések
21

 
 

 

1) Egy cég gyümölcspépet gyárt, amely kellemetlen illatával szennyezi a levegőt. 

Minél többet termel, annál több szennyezést bocsát ki. A szennyezés elsősorban a környéken 

élőkre van hatással. Tegyük fel, hogy a gyümölcspépet tökéletes versenypiacon értékesítik, és 

lineáris határköltséggel jellemezhető a gyártása. A szennyezés határköltsége (azaz az 

externális hatás határköltsége) szintén arányosan nő a kibocsátással, és a termelés 

határköltségének egyharmadával egyezik meg.  

                                                 
21

 A feladatokhoz felhasznált forrás: Case et al. (2009). 
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a. Készítsünk vázlatos ábrát a költségeiről és bevételéről a kibocsátás függvényében. 

Jelöljük a profitmaximalizáló kibocsátási szintet a fenti feltételezések mellett.   

b. Hogyan lehetne az ábrán a termelés társadalmi költségeit szemléltetni? 

c. Jelölje be az ábrán a társadalmilag optimális kibocsátás mennyiségét. Ez a mennyiség 

kisebb, vagy nagyobb, mint az a) kérdésre adott válasz? 

d. Hogyan lehetne a termelő vállalatot rábeszélni, hogy a társadalmilag optimális 

mennyiséget állítsa elő?   

 

2) Gyűjtsön információkat az elmúlt évtizedben lakókörnyezetében előfordult 

környezetvédelmi problémákról, termeléshez kapcsolódó környezeti károkról. Milyen 

megoldás született a negatív externália megszüntetésére, vagy csökkentésére vonatkozóan? 

 

3) Ismertessen néhány, a lakóhelyén rendelkezésre álló, közjószágnak minősülő 

szolgáltatást. Magyarázza meg, miért szükséges az adott szolgáltatást közjószágként 

előállítani és rendelkezésre bocsátani. 
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7. fejezet: A  makrogazdaság vizsgálatának eszközei, fogalmai  
 

 

7.1 A makroökonómia tárgya, fő problémái, céljai és eszközei  

 

 

A jelen tankönyv első hat fejezetében a gazdaság mikroökonómiai szempontú 

elemzését végeztük el. A hátralévő fejezetekben nézőpontot váltva a makroszintű 

összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. Amint azt az 1. fejezetben megtárgyaltuk, a 

mikroökonómia a gazdasági egységekben (háztartásokban és vállalatokban) lezajló gazdasági 

jelenségeket és folyamatokat az egyes szereplők szempontjából vizsgálja, a döntéshozó 

egyedek optimális döntéseinek módszereit és kritériumait fogalmazza meg. 

A makroökonómia a gazdaság másik metszetével foglalkozik. Számára a gazdaság, 

mint egész az érdekes, a gazdaság  átfogó jelenségeit (összkibocsátás, foglalkoztatás, a  

gazdasági összteljesítmény változása, áremelkedések, stb.) elemzi. A nemzetgazdaság 

egészére kiterjedő folyamatokat, jelenségeket és összefüggéseket, a gazdaság, mint egész 

működésének problémáit vizsgálja. 

A makroökonómia a makrogazdaság (nemzetgazdaság) homogén csoportokba 

összefogott (aggregált) gazdasági szereplőinek viselkedésével, a köztük levő jövedelmi és 

egyéb kapcsolatoknak az elemzésével foglalkozik, összevont (aggregált) kategóriák és mutatók 

segítségével dolgozik (Misz – Tömpe, 2006). 

Egy nemzetgazdaság működése a nemzetgazdaságot alkotó szereplők 

tevékenységeinek az összessége. Egy átlagos gazdasági szereplő nem képes befolyásolni a 

nemzetgazdaság helyzetét - bár vannak a gazdaságnak olyan szereplői is, amelyek erre 

képesek - , ugyanakkor a gazdaság egészének mozgása alapvetően megváltoztathatja az egyén 

helyzetét. A nemzetgazdaság mozgása azonban mégsem azonos szereplői egyéni 

cselekedeteinek egyszerű összegével, mert amint azt az 1.fejezetben „az összetétel csapdája‖ 

jelenségének leírásánál megmutattuk, azt egyes szereplők közti kölcsönhatások és ellentétes 

szándékok a gazdaság egészének működési feltételeit alapvetően megváltoztathatják. 

A makroökonómia vizsgálati egységei tehát nem az egyéni döntéshozók, és egyes 

piacok, hanem az ún. aggregátumok. A makroökonómia a kettős aggregálás módszerével 

dolgozik. Egyrészt a gazdasági szereplők homogén csoportjait aggregálja, ezeket nevezzük 

gazdasági szféráknak, vagy gazdasági szektoroknak: ilyenek a vállalatok, háztartások, 

munkavállalók, állam. Másodszor aggregáljuk az előállított javakat, szolgáltatásokat, amiből 

termékcsoportokat kapunk, a termékcsoportok összessége pedig a gazdaság 

összkibocsátását adja. 

A makroökonómia a makrogazdaság működésének problémáit elemzi azaz:  

• A gazdaság hatékony működésének feltételeit és módját vizsgálja, a nem eléggé 

hatékony működés javításának módját próbálja meghatározni. Ezen belül is kiemelt 

figyelmet szentel  

- a gazdasági növekedés – azaz a gazdaság összkibocsátásának növekedése – 

problémáinak, összefüggéseinek; 

- a kibocsátás ingadozásainak, a gazdasági ciklusoknak; 

- a foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulásának;  

- az árszínvonal, az infláció, az árfolyamok, és a külkereskedelmi mérleg 

alakulásának. 

• A gazdaság irányításában meghatározó szerepet játszó államháztartás hatékony 

működése, az adók, a deficit, a gazdaság működésének befolyásolására rendelkezésre 

álló eszközök hatékony alkalmazása a másik fő vizsgálati kérdése. 
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Összességében tehát a makroökonómia feltárja a a gazdaság egészének működési 

mechanizmusát, belső összefüggéseit és törvényszerűségeit, a nemzetgazdaság teljesítményét 

meghatározó tényezők alakulását, egyensúlyát és egyensúlytalanságát vizsgálja, és ezáltal 

elméleti megalapozást biztosít a kormányzati gazdaságpolitika számára (Misz-Tömpe, 2006). 

A makrogazdaság teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy több évtizedes 

távlatban a nemzetgazdaságok kibocsátása folyamatos növekedést mutat. Ez a növekedés 

azonban nem töretlen, rendszeresen megfigyelhetők kiugró növekedést mutató időszakok, 

majd hosszabb-rövidebb időszakok alatt kisebb visszaesések is. A gazdaság kibocsátást 

hosszú távon tehát növekedés, ugyanakkor rövid távon gyakori ingadozások jellemzik – ez 

utóbbiakat szokás  konjunktúraciklusoknak (business cycles - üzleti ciklusok) nevezni. A 

konjunktúraciklusokat a termelés és foglalkoztatás ingadozása, visszaesés és fellendűlés 

váltakozása jellemzi. Ez a hosszútávú növekedés trendje mellett is kedvezőtlen a gazdaság 

számára, mert az ingadozások szabálytalanok, nehezen előrejelezhetők. Fellendüléskor nő a 

kibocsátás és a foglalkoztatotti létszám, csökken a munkanélküliség, visszaeséskor, recesszió 

idején viszont ennek az ellenkezője történik: a kibocsátás csökken, a foglalkoztatottság 

csökken és a munkanélküliség növekszik. A gazdaságpolitika célja tehát egyrészt hosszú 

távon a tartós és egyenletes növekedés fenntartása, másrészt rövid távon az ingadozások 

mérséklése, a gazdasági környezet stabilizálása (Mankiw, 1989). 

A hosszú távú cél, tehát a gazdasági növekedés ösztönzése a következő 

eszközökkel valósítható meg: 

• A közoktatás fejlesztése (az ún. emberi tőke növelése.) 

• Megtakarítások és beruházások ösztönzése (ezáltal a fizikai tőke, reáltőke növelése). 

• Kutatás-fejlesztés (technikai haladás, innovációk. 

• Jogi és politikai stabilitás (kedvező környezet biztosítása a gazdasági növekedéshez). 

Rövid távon a gazdasági ingadozások mérséklése a stabilizációs politika 

segítségével valósítható meg, mely elsősorban a kibocsátás és a munkanélküliség 

ingadozásának mérséklését, valamint az árszínvonal stabilizálását, az infláció megfékezését 

célozza, a termékek és szolgáltatások összkeresletének befolyásolásával, a következő 

eszközökkel (Misz-Tömpe, 2006; Hall-Taylor, 1997): 

• Költségvetési vagy fiskális politika, amely az államháztartás kiadásait és bevételeit 

befolyásolja. 

• Monetáris politika: amely a forgalomban lévő pénzmennyiséget és kamatlábat 

befolyásolja. 

• Jövedelempolitika: az ár- és bérdöntéseket közvetlenül befolyásoló kormányzati 

intézkedéseket jelenti, amelyek célja, hogy az inflációt fékezze, de közben a 

munkanélküliség ne nőjön és a gazdaság se süllyedjen recesszióba. Emellett 

szociálpolitikai célokat is megvalósít, a legszegényebbek, legelesettebbek 

támogatásával. 

• Külgazdaságpolitika: elsősorban a belső és külső gazdasági egyensúly biztosításával 

van kapcsolatban, az árfolyam alakítása, a kereskedelempolitikai eszközök (vámok, 

kontingensek, stb.) alkalmazása révén, de a monetáris és költségvetési politika 

eszközeinek bevetése is előfordul. 

 

Fontos kérdés, és a közgazdász szakmában is gyakori vita tárgyát képezi, hogy vajon a 

fiskális vagy a monetáris politika–e a hatékonyabb. Általános érvényű helyes válasz nincs, 

mindig az adott helyzet, az adott körülmények döntik el, hogy mely eszköztárral lehet tartós 

és hatékony eredményt elérni. Nehezíti a döntést, hogy a gazdaságpolitikai eszközök hatása 

időben késleltetve érvényesül, és mire észlelhető, addigra gyakran már jelentősen 

megváltoznak a külső gazdasági környezet feltételei. A keynes-i elveket követő közgazdászok 

véleménye szerint a stabilizációs politika kívánatos és hatásos, és mind a fiskális, mind a 
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monetáris eszközök alkalmasak a társadalmi jólét emelésére. Keynes a fiskális eszközöket 

preferálta, napjaink közgazdászai körében a monetáris eszköztár támogatottsága a nagyobb. 

Az ún. monetarista irányzat, a chicagói iskola (fő képviselője Milton Friedman) szerint bár a 

stabilizáció kívánatos lenne, az állami beavatkozás nem tudja ezt elérni, sőt súlyosbítja az 

ingadozásokat, éppen a késleltetett hatásai miatt. A reál üzleti ciklusok elmélete (RBC – real 

business cycles) szerint viszont a gazdasági ingadozások nem károsak, természetes reakciók a 

gazdaságot érő külső sokkhatásokra, ezért a gazdasági ingadozások fékezése ártalmas a 

gazdaság egészére (Misz, 2007). 

 

 

7.2 A makroökonómia alapfogalmai 

 

 

7.2.1. Kibocsátás, fogyasztás, beruházás, árszínvonal, infláció 

 

 

A makroökonómia vizsgálatai során a nemzetgazdaságban zajló gazdasági folyamatok 

összességével foglalkozik. A 7. fejezet hátralévő részében szereplő fogalmak definícióit – 

ahol másképpen nem jelezzük, – Misz-Tömpe (2006); Misz (2007); Samuelson-Nordhaus 

(1987) és Hall-Taylor (1997) alapján fogalmazzuk meg.  

Gazdasági folyamatok alatt az 1 év alatt megtermelt javak termelésével, 

felhasználásával, jövedelmek keletkezésével, elosztásával kapcsolatos áru- és pénzmozgásokat 

értjük. A gazdasági folyamatok egy része reálfolyamat, más részük jövedelmi folyamat.  

Reálfolyamatoknak nevezzük a javak létrehozásának (termelési folyamat), 

elosztásának (elosztási folyamat), és felhasználásának, elfogyasztásának folyamatait. A 

jövedelmi folyamatok viszont a jövedelmek keletkezésének és felhasználásának folyamatai, 

azaz pénzmozgások.  

A makrogazdasági kibocsátása (jele: Q) a gazdaság által összesen létrehozott 

javakat, a termelés outputjainak összességét jelenti. A realizált (értékesített) kibocsátás értéke 

a makrogazdaságban keletkezett jövedelem (Y, Yield), amely az értékesített kibocsátás 

előállításában részt vett erőforrások tulajdonosai közt oszlik meg, így két fő része a 

munkajövedelem és a tőkejövedelem.  

Nominálkibocsátásnak nevezzük a makrogazdaságvalamely időszak alatti 

kibocsátásának értékét a mindenkori folyó árakon számítva. A reálkibocsátás az adott 

időszaki kibocsátás értéke, változatlan (ún. bázisévi) árakon számítva, amely tehát így 

figyelmen kívül hagyja az árváltozások, áremelkedések hatását.A potenciális kibocsátás a 

makrogazdaság olyan kibocsátási szintje, amelyet adott tényezőellátottság mellett elérhet 

azok teljes kihasználásával (amikor nincs munkanélküliség és kihasználatlan kapacitások). 

A nominálkibocsátás és a reálkibocsátás eltérését az árak évről évre történő változása 

– általában emelkedése – okozza. Emiatt, ha a gazdaság két egymást követő évben pontosan 

ugyanazokat a javakat állítaná elő, akkor is előfordulhat, hogy a nominálkibocsátás értéke 

változik. Ha például a javak ára a két év közt egységesen 5%-kal emelkedne, akkor a 

nominálkibocsátás pontosan 5%-kal lenne magasabb az előző évinél, holott a javak 

mennyisége – és így az ország lakossága által elfogyasztható, felhasználható jószágtömeg – 

nem változott. A reálkibocsátás értékét akkor kapnánk, ha a második év kibocsátását is az első 

év árszínvonalán vennénk számba. Példánkban ez esetben a reálkibocsátás a két év közt nem 

változik, míg a nominálkibocsátás az áremelkedések mértékének megfelelően 5%-kal nőtt.  

A makrojövedelem mérésére a GDP (bruttó hazai termék, Gross Domestic Product) 

az egyik nemzetközileg általánosan elfogadott mérőszám. A GDP meghatározására három 

lehetőségünk is van: egyrészt a kibocsátás nagyságán keresztül, másrészt a kibocsátás 
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értékéből a tényezőtulajdonosokhoz került realizált jövedelmek összegeként, harmadszor 

pedig a keletkezett jövedelmek felhasználásához kapcsolódóan.  

A realizált jövedelem egy részét elfogyasztjuk, más részét megtakarítjuk. A 

fogyasztás (C, Consumption) a jövedelem azon része, melyet szükségleteket kielégítő javakra 

költünk. A megtakarítás  (S, Savings) a fogyasztásra  el nem költött jövedelem.  

A fogyasztásra el nem költött jövedelem, azaz a megtakarítások jelentik a forrást a 

felhalmozás finanszírozására. A felhalmozási javak olyan javak, melyeket arra fordítanak, 

hogy velük bővítsék a termékek előállításához szükséges eszközöket. A felhalmozást két 

részre osztjuk, beruházásra és készletfelhalmozásra. A beruházás az elhasználódott állótőke, 

azaz tartós használatú eszközök (gépek, épületek) pótlása és bővítése, az ezen célt szolgáló 

tőkejavak vásárlása. A készletfelhalmozás egyrészt a folyamatos termeléshez szükséges 

input-készletek tartását, másrészt az értékesítésre váró output-készletek tartását jelentheti. Az 

elhasznált állóeszközök pótlására – azaz az amortizálódás kompenzálására – végrehajtott 

beruházás a pótló beruházás, amely tehát nem növeli a termelőkapacitások nagyságát, 

hanem azok szinten tartását biztosítja. A bővítő beruházás viszont kapacitásbővítést jelent, új 

tartós tőkejavak létesítését, azaz a reáltőke-állomány növekedését. A nettó beruházás értékét 

úgy kapjuk, hogy a bruttó beruházásból levonjuk az amortizáció értékét, azaz a nettó 

beruházás a bővítő beruházás, a bruttó beruházás pedig a pótló és bővítő beruházás 

együttesen., tehát bruttó beruházás = pótló beruházás + bővítő beruházás = 

amortizáció+nettó beruházás. 

A nominál- és reálkibocsátás értelmezésénél említettük a javak árainak évről évre való 

változását és annak hatását. Általában egy országban nem fordul elő, hogy minden jószág ára 

egységesen ugyanolyan mértékben növekedjen – vannak olyan cikkek, amelyek ára az 

átlagosnál nagyobb mértékben nő (például az energiaárak), másoké (például egyes műszaki 

cikkek, mobiltelefonok, számítógépek) pedig ugyanakkor esetleg csökken. Mindezek alapján 

az  árszínvonal (P) a javak árainak a javak mennyiségével súlyozott átlagaként számítható ki. 

Ez tehát azt jelenti, hogy a gazdaságban egy adott évben megtermelt (illetve elfogyasztott) 

termékek és szolgáltatások adott évi egységárait az azokból megtermelt (vagy elfogyasztott) 

mennyiséggel súlyozzuk, és az ilyen módon számított átlagot tekintjük az árszínvonal 

értékének.   

Az árszínvonal változásának mérésére az árindexet használjuk. Az árindex az idei 

árszínvonal és az előző évi árszínvonal hányadosa, amelyet tört alakban, valamint százalékos 

alakban is meg lehet adni. Így ha P
t 

 jelöli az idei árszínvonalat, és  P
t-1

 a tavalyi 

árszínvonalat, akkor az árindex =   P
t 
/ P

t-1
 , ha tört alakban számítjuk, és   árindex = 100 ×  

P
t 
/ P

t-1
  ha %-os alakban számítjuk. Ha például az árindex értéke 1,06 (illetve 106 %) akkor 

az árak a két év között átlagosan 6%-kal emelkedtek, 93%-os árindex esetén pedig az árak 

7%-os (100%-93%) csökkenését tapasztalhatjuk.   

Természetesen nem mindegy, hogy milyen javakat, termékeket és szolgáltatásokat 

vonunk be az átlagszámításba, és az sem, hogy ezek árait mekkora súlyokkal vesszük 

figyelembe. Ennek megfelelően az áremelkedés mérésére többféle, hasonló tartalmú 

mutatószámot alkalmazhatunk. 

Az árak emelkedésének jelzésére az egyik leggyakrabban alkalmazott mutató a  

fogyasztói árindex (CPI – Consumer Price Index), amelynek számításakor a figyelembe 

veendő javak köre tartalmazza mindazokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket a 

lakosság egy adott évben megvásárol – így nemcsak hazai, hanem külföldről beszerzett 

importjavakat, például gépkocsit, műszaki cikkeket is. A másik gyakori árváltozási indikátor a 

GDP deflátor, amely a nominális kibocsátás (nominális GDP) és a reálkibocsátás (reál  

GDP) hányadosa. A GDP deflátor tehát az idei kibocsátás idei árakon számított értékét 

viszonyítja az idei kibocsátás tavalyi (azaz összehasonlító) árakon számított értékéhez, így 
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technikailag az árindex-számítás logikája szerint működik. A fő különbség a GDP  deflátor és 

a CPI között az, hogy: 

 a GDP deflátor által figyelembe vett javak köre a hazánkban megtermelt termékek, 

így nem tartalmazza az importtermékeket, de tartalmazza az exporttermékeket. A 

fogyasztói árindexnél viszont a hazai fogyasztók által elfogyasztott termékeket 

kell figyelembe kell venni, így kimaradnak a gazdaság által exportált termékek, 

viszont figyelembe kell venni az importtermékeket, melyeket a hazai fogyasztó 

vásárol meg..  

 A GDP deflátorral ellentétben a CPI nem tartalmazza a vállalkozások és a 

kormányzat által vásárolt javakat, csak a lakosság által vásároltakat.. 

 A CPI számításánál a lakosság által vásárolt javak mennyiségét egy ún. fogyasztói 

kosár segítségével veszik figyelembe, melyet az ország statisztikai hivatala a 

lakosság több éves fogyasztói viselkedésére alapozva definiál. Ezt a fogyasztói 

kosarat évről évre változatlan formában alkalmazza – azaz a termékárakat mindig 

ugyanazon, rögzített fogyasztói kosár szerint súlyozza (amit, persze időnként 

felülvizsgálnak és újradefiniálnak). Ezzel szemben a GDP deflátor számításánál 

mindig az adott évben megtermelt javak mennyiségét veszik figyelembe, azaz a 

javak mennyisége és így az árak súlyozása évről évre változik 

 

Az árszínvonal változása azt is jelenti, hogy jövedelmünk vásárlóereje is változik. Az 

árak, és így az árszínvonal emelkedése miatt ugyanazon pénzösszegből egyre kevesebb árut 

lehet vásárolni, azaz a pénz vásárlóértéke csökken. Ez tehát azt jelenti, hogy a pénz 

vásárlóértéke és az árszínvonal közt fordított arányosság áll fenn. Emiatt a pénz vásárlóereje 

az árszínvonal reciprokaként értelmezhető, és azt fejezi ki, hogy egységnyi pénzösszegért 

mekkora jószágmennyiséget lehet megvásárolni. Az infláció az árszínvonal tartós és általános 

emelkedése, azaz egységnyi pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése.  
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7.1. ábra: Makrogazdasági mutatók – Magyarország és Németország példája 
Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) adatai alapján  
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7.2.2 Aggregált kereslet, aggregált kínálat, munkanélküliség 

 

 

Adott árak mellett a termelők meghozzák a termelésre vonatkozó döntéseiket, és 

ennek megfelelően előállított kibocsátásuk adja a gazdaság összes kibocsátását. 

Hasonlóképpen, a fogyasztók adott árak mellett szintén kialakítják vásárlási elképzeléseiket, 

az összes vásárlási szándék összeadódva definiálja a makrogazdaság összes keresletét. 

Az aggregált kínálat a kibocsátásnak az a mennyisége, amelyet a gazdaság szereplői  

előállítanak és eladnak adott árak, termelőkapacitások és költségek mellett. Az aggregált 

kínálatot az árszínvonal függvényében ábrázolva kapjuk az aggregált kínálati görbét (AS). 

Az aggregált kereslet az a jószágmennyiség, amelyet a gazdaság szereplői (a 

háztartások, a cégek és a kormányzat)  adott árak mellett szándékoznak megvásárolni. Az 

aggregált keresletet az  árszínvonal függvényében ábrázolva kapjuk az aggregált keresleti 

görbét (AD). 
Az aggregált kereslet és az aggregált kínálat kölcsönhatása alakítja ki a 

makrogazdaság kibocsátásának és árszínvonalának szintjét, amely mechanizmust a későbbi 

fejezetekben részletesen is megvizsgálunk. 

A kibocsátás alakulása szoros kapcsolatban van a felhasznált erőforrások, termelési 

tényezők szintjével, így a felhasznált munkaerő mennyiségével is. A valóságban a fejlett 

piacgazdaságok a rendelkezésre álló munkaerőnek csak egy részét használják ki, a 

munkaképes korosztály egy része hiába keres állást, azaz munkanélküli. A munkanélküliség a 

modern piacgazdaságok egyik fő problémája, hiszen a munkanélküliek nem jutnak 

jövedelemhez, ezért nem képesek a szükségleteiket fogyasztás révén kielégíteni. A 

munkanélküliek megélhetését az ún. szociális piacgazdaság keretei közt az állam segélyekkel 

támogatja – hosszabb-rövidebb ideig. A munkanélküliséget a munkanélküliségi rátával 

mérjük, amely a munkanélküliek számát a munkát vállalni kívánók (azaz a foglalkoztatottak 

és munkanélküliek, az ún. aktív népesség) együttes számához viszonyítja. Fontos 

gazdaságpolitikai cél a munkanélküliek számának csökkentése, és a foglalkoztatottak 

számának növelése, hiszen ezáltal egyrészt a makrogazdaság kibocsátása  - az aggregált 

kínálat – növekedhet, ugyanakkor a foglalkoztatottakhoz áramló jövedelem miattt a vásárlási 

szándék, azaz az aggregált kereslet is növekedhet. Ez pedig a gazdasági növekedés és jólét 

irányába mutató lépés. 

. 

 

7.3 A makrogazdaság szektorai (szférái) 

 

 

A gazdasági szereplőket a termékekhez való viszonyuk alapján csoportosíthatjuk. A 

vállalatokban folyik a termelés (a javak és szolgáltatások előállítása), a háztartások pedig a 

javak végső elfogyasztói. A gazdaság szereplőit aggregálva négy gazdasági szférát, más 

néven gazdasági szektort definiálhatunk, egy gazdasági szektor (szféra) az azonos gazdasági 

funkciót ellátó szereplők összessége.  (Misz, 2007; Misz-Tömpe, 2006). 

 A háztartási szférát (háztartási szektort) a természetes személyek, mint gazdasági 

szereplők csoportja alkotja, azaz lényegében a lakosság, mint jövedelem-felhasználó 

fogyasztói egység. A háztartások fő funkciója a fogyasztás, amelyhez szükséges 

jövedelmet munkavállalóként kapott munkabérük, vagy a termelést végző gazdasági 

szereplők számára rendelkezésre bocsátott egyéb erőforrásaik jövedelme jelenti.  A 

háztartások saját felhasználásukra termelő vagy szolgáltató tevékenységet is 

végezhetnek, amely azonban nem különül el élesen fogyasztói szerepüktől. 
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 A vállalati szféra (vállalati szektor) a piaci értékesítés céljából termelő vagy 

szolgáltató tevékenységet végző gazdasági egységeket öleli fel.  A vállalati szféra 

szerepe tehát, hogy a gazdaság kibocsátását előállítsa, ehhez a háztartási szférától 

termelési tényezőket – munkaerőt, pénzmegtakarításokat, természeti tényezőket – 

vásárol, vagy bérel, amelyért jövedelmet fizet. A vállalati szféra tehát az általa előállított 

javakat a piacon értékesíti. 

 Az államháztartási, kormányzati szféra (államháztartási szektor) a központi 

kormányzat költségvetési szerveit, intézményeit, a helyi önkormányzatok intézményeit, 

szerveit, a társadalombiztosítás szervezeteit, valamint az állami pénzalapokat és 

vagyont kezelő szervezeteket jelenti. Az állami szféra szerepe a gazdaságban az, hogy a 

magánszférától – azaz a háztartásoktól és a vállalatoktól – beszedett adóbevételeiből 

fenntartsa saját működését, intézményrendszerét, biztosítsa a közjavakat, 

közszolgáltatásokat, támogassa a rászorulókat, és gazdaságpolitikájával kedvező 

feltételeket teremtsen a gazdaság működéséhez. 

 A külföld mindazon személyek és szervezetek szektora, akik nem állandó lakosai az 

adott országnak, vagy amelyek tevékenysége  nem integrálódott szervesen a 

nemzetgazdaság belső gazdasági folyamataiba. Egyszerűsítve minden olyan szereplő 

ide sorolandó, aki az előző három szektor egyikébe sem tartozik. Megjegyezzük, hogy 

nem tartoznak  a külföld szektorába azok a teljesen vagy részben külföldi tulajdonú 

gazdasági egységek, amelyek tartósan (egy évnél tovább) belföldön működnek.  

 Külön szféraként kell említenünk a bankszférát, amelynek lényege, hogy a többi szféra 

megtakarításait gyűjti, és az egyes szereplők megtakarításait mások számára 

hitelnyújtásra felajánlja (Misz-Tömpe, 2006). Ez a szféra sem tisztán magánszféra, sem 

pedig a kormányzati szféra része, szerepe a makrofolyamatokban ugyanakkor nagyon 

jelentős. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mivel foglalkozik a makroökonómia, milyen problémákat vizsgál? 

2) Mit értünk kettős aggregálás alatt? 

3) Milyen eszközei vannak a stabilizációs politikának? 

4) Mit jelentenek a következő fogalmak: nominálkibocsátás, reálkibocsátás, 

potenciális kibocsátás, fogyasztás, megtakarítás, felhalmozás, beruházás, árindex, 

infláció, aggregált kereslet és aggregált kínálat? 

5) Mit fejez ki a CPI és a GDP deflátor, miben térnek el egymástól? 

6) Milyen gazdasági szférákkal jellemezhető a makrogazdaság, melyek a szférák fő 

funkciói? 

 
 

Kompetenciát fejlesztő kérdések
22

 
 

 

1) Az alább felsorolt gazdasági folyamatokat sorolja be a következő négy kiadási 

kategória egyikébe: fogyasztás, beruházás, kormányzati kiadások, nettó export. 

a. A Boeing amerikai repülőgépgyára elad egy repülőgépet az Amerikai Légierő számára. 

b. A Boeing amerikai repülőgépgyára elad egy repülőgépet az American Airlines számára. 

                                                 
22

 Az 1.-2.  feladatokhoz felhasznált forrás: Mankiw (1999) 
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c. A Boeing amerikai repülőgépgyára elad egy repülőgépet az Air France számára. 

d. A Boeing amerikai repülőgépgyára elad egy repülőgépet Amelia Earhart számára. 

e. A Boeing amerikai repülőgépgyára gyárt egy repülőgépet, amelyet jövőre fog eladni.  

 

2 ) Egy ország gazdasága két terméket termel és fogyaszt: kenyeret és 

személygépkocsit. A következő táblázat két év termelési és fogyasztási adatait tartalmazza:  

Év 2000 2010 

A személygépkocsi ára  5000000 Ft 6000000 Ft 

Egy kiló kenyér ára 100 200 

A gyártott személygépkocsik mennyisége (db)  100 120 

A termelt kenyerek mennyisége (kg)  500000 400000 

 

a. A 2000. évet tekintve bázisévnek, számítsuk ki a következőket mind a két évre 

vonatkozóan: nominális GDP, reál GDP, GDP-deflátor, fogyasztói árindex (CPI). 

b. Mennyivel emelkedtek az árak 2000. és 2010. között?  

c. Egy képviselő a parlamentben javaslatot szeretne tenni a társadalombiztosítási 

juttatások és nyugdíjak áremelkedéseknek megfelelő mértékű korrigálására, azaz a 

megélhetési költségek emelkedésének kompenzálására. Az áremelkedéseket a GDP- 

deflátor, vagy a fogyasztói árindex segítségével kellene figyelembe vennie? Miért?   

 

3) Gyűjtsön adatokat az elmúlt 10 évre visszamenőleg a nominál GDP, a reál GDP, a 

GDP deflátor és a fogyasztói árindex alakulásáról!   Hasonlítsa össze a GDP deflátor és a 

fogyasztói árindex (CPI) alakulását grafikonon. Vannak-e jelentős eltérések a két mutató 

között? Ha igen, mivel magyarázhatók? 

 
 



 97 

 

8. fejezet: A makrogazdasági teljesítmények mérése, a jövedelmek 

áramlása 

 

 
8.1 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 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 8.1 ábra. A 

makrogazdasági körforgásban szereplő egyes tételeket – fogyasztás, megtakarítás, bérek, stb. 

a gazdaságstatisztika méri.  

 

 
 

8.1 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.  
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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 makroteljesítmények számbavételére (Misz-Tömpe, 2006; 

Misz, 2007).
23

  

Az SNA rendszer felépítését foglalja össze a 8.1 táblázat. A táblázat három sorból – 

bruttó, félnettó (vagy félbruttó) 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, félnettó illetve félbruttó 

mutatóit tekinti bruttó mutatóknak (Misz-Tömpe, 2006)
24

. 

 

8.1 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 

 

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 rendekezésre álló mutatók pedig a nemzeti 

mutatókat aszerint 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 félnettó mutatók különbségét, illetve az egyes mutatók tartalmát egy 

számítási példán keresztül mutatjuk be. Egy gazdaságban búzatermelés, annak feldolgozása, 

és a termék fogyasztása a jellemző gazdasági folyamatok. A búzatermelő saját vetőmagból, 

input tényezők vásárlása nélkül évi 20 tonna búzát termel, ez az ő kibocsátása. A búzát a 

malomnak adja el, tonnánként 20 ezer Ft-os áron, így kibocsátásának értéke 20 000 Ft/t × 20 t 

=400 000 Ft.   

A malom tehát 400000 Ft-ért búzát vásárol, és ebből 15 tonna lisztet állít elő. A lisztet 

a pékségnek adja el, 50 ezer Ft/t egységáron, így kibocsátása 50000 Ft/t ×15t =750 000 Ft.  

A pékség 750000 Ft-ért vásárolt lisztet, és ebből 30 tonna kenyeret állít elő, amit a 

boltnak ad el, 100 ezer Ft/t egységáron, így kibocsátása 100000 Ft/t ×30t =3 000 000 Ft. 

 A bolt 3 000 000 Ft-ért vásárolt tehát 30 tonna kenyeret, amit közvetlenül a 

fogyasztónak ad el, 150 ezer Ft/t egységáron, így kibocsátása 150000 Ft/t ×30t =4 500000 Ft. 

                                                 
23

 Magyarország, és a volt szocialista országok a rendszerváltás előtt az ún. MPS-rendszert (Material Product 

System – az anyagi termelés rendszere) használták teljesítményük mérésére. Ez a rendszer csak az anyagi 

termelés és anyagi szolgáltatások értékét mérte, nem vette figyelembe a nem anyagi szolgáltatások (oktatás, 

egészségügy, állam-igazgatás) teljesítményeit. Magyarország 1968-tól az MPS mellett az SNA mutatókat is 

számította, 1990-től mi is az SNA rendszer szerint értékeljük a gazdaság teljesítményét (Misz-Tömpe, 2007).  
24

 Az EU az SNA rendszer mellett kidolgozta az ESA (European System of Accounts) számlarendszert, amely 

összhangban van az SNA mutatóival, de jobban összpontosít az EU sajátosságaira és adatigényére. 
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A GO, tehát a bruttó kibocsátás a gazdasági szereplők által előállított kibocsátások 

összege. Példánkban ez a búzatermelő, a malom, a pék és a boltos kibocsátásainak 

összeadásával adódik:  GO = 400000+750000+3000000+4500000= 8650000 Ft. 

Ugyanakkor a lakosság a folyamat végén 30 tonna kenyeret fogyaszthatott el, 

amelynek értéke a bolti eladási ár alapján 4500 000 Ft, nem pedig 8650000 Ft. Mindez azért 

van így, mert ez utóbbi összeg jelentős halmozódást tartalmaz: a malom kibocsátásában már 

benne van a búzatermelő kibocsátása, amit a malom input tényezőként megvásárolt. A pék 

kibocsátása tartalmazza a malom kibocsátását, ami viszont tartalmazza a búzatermelő 

kibocsátását. A boltos kibocsátása tartalmazza a pék kibocsátását, ami tartalmazza a malom 

kibocsátását, ami pedig a búzatermelő kibocsátását tartalmazza. Így mindazon kibocsátások, 

amelyek a gazdaságban tovább-feldolgozásra kerülnek, többszörösen, halmozottan kerülnek 

beszámításra a GO értékében. Valójában minden szereplő saját kibocsátásaként csak az általa 

az input tényezők értékéhez hozzáadott értéket lenne jogos számba venni.  

Eszerint a búzatermelő saját hozzáadott értéke 400000 Ft (mert ő nem vásárolt input 

tényezőt), a malomé 750000 - 400000 = 350000Ft, a pékségé 3000000 – 750000 = 

2250000Ft, a boltosé pedig 4500000 – 3000000 = 1500000Ft.  Ha minden szereplő 

hozzáadott értékét összesítjük, az összes hozzáadott érték =400000 + 350000 + 2250000 + 

1500000 = 4500000 Ft 

  Vegyük észre, hogy az összes hozzáadott érték éppen a korábban a fogyasztóhoz 

került 30 tonna kenyér 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. Példánkban ez a 

búzatermelő, a malom és pékség kibocsátásával egyenlő: Folyó termelő 

felhasználás=400000+750000+3000000=4150000 Ft. Vegyük észre, hogy ha a bruttó 

kibocsátásból levonjuk a folyó termelő felhasználást, ismét megkapjuk a GDP értékét: 

8650000 - 4150000 = 4500000 Ft. A példa alapján 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 halmozódásmentes bruttó jövedelem, azaz a gazdasági 

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

termelőfelhasználás 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. 
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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 

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. Magyarországon a KSH adatai szerint 2005-ben a GDP értéke folyó áron 22027 

milliárd Ft, a GNI ennél kevesebb, 20759 milliárd Ft, azaz a GDP 94,2%-a, 2008-ban pedig a 

magyar GNI a GDP-nek 83,8%-a volt. 

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.  

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.  

 
8.2 ábra: Az SNA rendszer mutatóinak kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

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 8.2. 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. Ahogy a 6. fejezetben láttuk, számos, a 

társadalom számára értékes dolgot nem mérnek a piacokon történő jövedelemáramlások, 

másrészt jövedelemtermeléssel jár, és GDP-t növel számos, az életminőségre negatív hatással 

járó folyamat. Egy autóbaleset utáni gyógykezelés és a gépkocsi megjavítása egyaránt növeli 

a GDP értékét, valójában jobban jártunk volna, ha a baleset meg sem történik. A GDP 

fogalmán alapuló jövedelemmutatók nem igazán alkalmasak a jólét, az életszínvonal 

mérésére, számos kísérlet történt jobb mutató kidolgozására és bevezetésére – erről a 11. 

fejezetben lesz bővebben szó. 

 

 

8.2 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 leírására a következő jelöléseket használjuk: 

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

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

tényezőjövedelem) 

 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 
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8.3 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 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 
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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 jövedelemfelhasználást 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 külföld megtakarítása negatív. Az X-IM 

különbséget szokás nettó exportnak (NX) is nevezni. 

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. 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.  

 

8.1 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 makrojövedelem (hazai 

össztermék) számla, amelynek kissé átrendezett alakját szokták a makroökonómia 

alapegyenletének hívni: 

Y  = C + G + I + X-IM 

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

makrokínálat, 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. 

 

8.2táblázat: Makrogazdasági mutatók néhány fejlett országban, 2008 

 Magyarország Németország USA Kína 

GDP,folyó áron, milliárd USD  154,2 3623,7 14219,3 4521,8 

GNI folyó áron, milliárd USD 129,3 3491,3 14561,6 4030,7 

C – A háztartások fogyasztása, a GDP %-ában 55 56 71 35 

I – Bruttó felhalmozás a GDP %-ában 22 19 18 44 

G – Kormányzati kiadások a GDP %-ában 22 19 16 13 

X – Export a GDP %-ában  82 48 13 35 

I - Import a GDP %-ában 81 42 18 27 

Összes államadósság a GDP %-ában 74,3 43,1 55,5 - 
Forrás: World Bank  Data and Statistics  és KSH alapján saját szerkesztés 

(http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/, és 

http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/,  letöltve: 2012.09.21.) 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1)  Ismertesse az SNA rendszer mutatóit, magyarázza meg a hazai és nemzeti mutatók 

eltérését. 

2)  Definiálja a GDP, GNI és GNDI fogalmát. 

3)  Hogyan épül fel a négyszektoros gazdaság jövedelemáramlásainak modellje? 

4)  Mit fejeznek ki a folyó tételszámlák?  

5)  Mi a makroökonómia alapegyenlete, és hogyan lehet értelmezni? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

 

1) Gyűjtsön adatokat hazánk, és legalább két másik ország GDP-jének, háztartási 

fogyasztásának, kormányzati kiadásainak, beruházásainak, exportjának és importjának 

alakulásáról  az elmúlt 5 évről (az elérhető legfrissebb adatok alapján). Hogyan alakult a GDP 

felhasználása, hány %-ot tett ki a C, G, I, illetve az X-IM értéke? Milyen hasonlóságok és 

különbségek tapasztalhatók hazánk, és a kiválasztott két másik ország között? 

 

2) Egy gazdaságban az alábbi adatok ismertek:  Y = 3500, C = 1800, W = 2500, I = 

1000, SV =800, SA =40,  TV = 280, TH = 580,   X = 40, IM = 45.  Számítsa ki a következőket:  

a.  kormányzati fogyasztás: G = ?,     

b. háztartások megtakarítása: SH = ?  

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/
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c.  vállalatok által kapott transzfer: TRV = ?,   

d. háztartások által kapott transzfer: TRH = ? 

Írja fel az egyes gazdasági szférák folyó tétel számláit, a jelöléseket magyarázza is meg. 

 

 

3) Hogyan befolyásolják az alábbi események a reál GDP alakulását? A reál GDP 

változása ugyanilyen mértékű változást okoz a gazdasági jólétben is? 

a. Floridában egy hurrikán miatt egy hónapra bezárják a Disney World szórakoztató 

parkot. 

b. Egy új, könnyen termeszthető búzafajta felfedezése miatt nő a learatott búza 

mennyisége. 

c. A szakszervezetek és a vállalatvezetők közti ellenségeskedés miatt sorozatos 

sztrájkok törnek ki. 

d. A vállalkozások a gazdaság minden ágazatában csökkenő keresletet tapasztalnak, 

ezért elbocsátják dolgozóik egy részét. 

e. A parlament új környezetvédelmi törvényeket fogad el, amelyek megtiltják a 

vállalkozásoknak, hogy a környezetet erősen szennyező technológiával 

termeljenek. 

f. Sok főiskolás diák kimarad az iskolából, hogy fűnyírást vállalva keressenek pénzt. 

g. Az apák országszerte csökkentik munkaidejüket, hogy több időt tölthessenek 

gyermekeikkel.  
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9. fejezet: A makrogazdaság áru- és pénzpiaca, az aggregált kereslet 

 

 
A makroökonómia árupiaci egyensúlyának feltételét jelentő Y = C+G+I+X-IM  

alapegyenlet bal oldala az árupiaci kínálatot (azaz az országban megtermelt, a hazai 

makrojövedelemmel megegyező értékű összes termékek és szolgáltatások piaci értékét), jobb 

oldala pedig az árupiaci keresletet írja le, az egyenlőség tehát az árupiaci kínálatot és a 

gazdasági szférák kiadási szándékait (a lakosság fogyasztási kiadásait, a beruházási 

szándékot, a kormányzati kiadásokat, valamint a nettó exportot) hasonlítja össze, ezek 

egyenlőségét írja elő
25

. Az árupiaci kereslet egyes tényezőit egyenként megvizsgálva 

áttekintjük ezek alakulását, nagyságukat. A jelen fejezetben Samuelson-Nordhaus (1993); 

Hall-Taylor (1997); Meyer-Solt (1999); és Misz-Tömpe (2006) munkáira támaszkodtunk. 

 

 
9.1 A fogyasztás és a beruházás meghatározó tényezői 

 

 

9.1.1. A rendelkezésre álló jövedelem és a háztartások fogyasztása 

 

 

Elsőként a lakosság, a háztartások fogyasztási célú kiadásait vizsgáljuk. 

A C fogyasztás a makrogazdasági jövedelemnek az elsődleges elosztás és az 

újraelosztás után a lakosságnál maradó részének (azaz a rendelkezésre álló jövedelemnek) 

alakulásától függ a következőképpen: 

A háztartások jövedelmének forrása egyrészt a vállalkozásoktól kapott W munkabér 

(és egyéb tényezőjövedelmek), másrészt az államtól kapott TRH transzferek. Ezen két 

jövedelmi forrásból az állam felé adót kell fizetni, (TH ), a maradék egy részét fogyasztásra 

(C) használják fel, másik részét pedig megtakarítják (SH)  háztartások. Másképpen a 

munkabérnek kell fedeznie a lakosság fogyasztásának, megtakarításainak és az 

államháztartással szembeni egyenlegének (más szóval nettó adójának, NTH =TH – TRH ) 

összegét:  W = C + SH + NTH .  

A W munkabér azonban a vállalati szféra teljesítményből, azaz az Y 

makrojövedelemből származik, amely a W munkabér mellett a vállalati szféra nettó adóját 

(NTV =TV – TRV )  és megtakarítását (SV) fedezi:  Y = W + NTV + SV  . 

A fentieket összesítve a makrojövedelem tehát a háztartások fogyasztását, 

megtakarítását és nettó adóját, továbbá a vállalati szféra megtakarítását és nettó adóját fedezi:  

Y = C + SH + NTH + NTV + SV. 

Ezek alapján egyértelmű, hogy a makrojövedelem végső soron a háztartások 

fogyasztásának, a magánszféra megtakarításainak és a magánszféra nettó adójának fedezésére 

fordítódik
26

:   

Y = C + SH+V  + NTH+V 

Tehát a magánszféra fogyasztásra és megtakarításra költhető jövedelme a  

makrogazdasági jövedelemből a nettó adók kifizetése után fennmaradó rész: Y - NTH+V  = C + 

                                                 
25

 Az általánosan elfogadott  keynesi felfogás szerint az egyensúlyi jövedelmet a keresleti oldal alakulása 

határozza meg, hiszen a gazdaságban mindig vannak kihasználatlan kapacitások (amint azt a munkanélküliség is 

jelzi), így a keresleti oldali impulzusokhoz rövid távon a kínálat képes alkalmazkodni. Ez is indokolja, hogy az 

állami beavatkozás is többnyire a keresleti oldalon történik. 
26

 A továbbiakban  SH+V=SH+SV, és hasonlóan értelmezzük a TH+V, TRH+V, NTH+V jelöléseket is. A későbbiekben 

a T, TR, NT jelöléseket is használjuk a TH+V, TRH+V, NTH+V értékek rövidített jelölésére. 
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SH+V . Ez az a jövedelem tehát, amelynek felhasználásáról a magánszféra szabadon dönt, és 

ezt a jövedelmet hívjuk a magánszféra rendelkezésre álló jövedelmének. 

A magánszféra rendelkezésre álló jövedelme (diszkrecionális, diszponibilis 

jövedelem): Y
DI

 =Y - NTH+V , azaz a makrojövedelem adókkal csökkentett, transzferekkel 

növelt része. 

Az előzőekben elmondottak szerint tehát a háztartások fogyasztási kiadásainak 

nagyságát ez a rendelkezésre álló jövedelem határozza meg, ennek egy részét fogyasztásra, 

másik részét pedig megtakarítás céljára fordítják a háztartások. Kérdés, hogy egy adott évben 

történő fogyasztás alakulását befolyásolják-e a korábbi években megszerzett jövedelmek is, 

vagy csak az adott évben megszerzett jövedelem? Keynes-től származik az a megállapítás, 

hogy az adott időszak fogyasztása lényegében az adott időszak rendelkezésre álló 

jövedelmétől függ, ez a keynes-i abszolút jövedelemhipotézis (Hall-Taylor, 1997; 

Samuelson-Nordhaus, 1987), amely a statisztikák szerint jól magyarázza a gyakorlatban 

tapasztalt értékeket
27

. 

A következőkben megvizsgáljuk, hogy miképpen befolyásolja az adott évi 

rendelkezésre álló jövedelem nagysága a háztartások fogyasztási kiadásait. 

 

 

9.1.2. A fogyasztási függvény 
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9.1.ábra: Fogyasztási kiadások a rendelkezésre álló jövedelem függvényében 

Forrás: Samuelson-Nordhaus  (1987), és Tárki  Monitor Jelentések 2008 (szerk: Szívós P – Tóth I.Gy,, 2008) 

adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 9.1. ábra bal oldali paneljén Samuelson-Nordhaus (1987) alapján bemutatjuk az 

amerikai háztartások az 1985-ös évi fogyasztásának alakulását az adózás utáni, tehát a 

                                                 
27

 A közgazdasági szakirodalom használja még a a Duesenberry-féle relatív jövedelem-hipotézist, mely szerint 

a jelen fogyasztást az előző időszakok legmagasabb jövedelmi színvonalához igazítják a szereplők, és a 

permanens jövedelemhipotézist, mely szerint a jelen és az előző időszakok jövedelmeinek valamilyen 

súlyozott átlaga határozza meg a jelen fogyasztását. Ezek a hipotézisek azonban csak igen részletes és pontos 

adatgyűjtés után lennének alkalmazhatók, magyarázó erejük, pontosságuk a gyakorlatban nem jobb, mint az 

egyszerűen kezelhető keynes-i jövedelemhipotézisé (Samuelson-Nordhaus, 1987) 
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rendelkezésre álló jövedelem függvényében.  Ennek lényege, hogy a különböző jövedelmi 

szintek mellett a különböző kiadási célokat, és az ezek összegeként adódó összkiadást 

vizsgálva látható, hogy a rendelkezésre álló jövedelmek emelkedésével a fogyasztás is 

növekszik, azonban a jövedelemnövekedés üteménél lassabb ütemben.  Mindez leolvasható az 

USA 1985-ös statisztikáiból, de hasonló tapasztalatokat mutat a TÁRKI háztartási statisztikái 

alapján a magyar lakosság 2007. évi fogyasztási kiadásait szemléltető jobb oldali ábra is. 

Ezek alapján a háztartások tervezett fogyasztását a rendelkezésre álló jövedelem 

lineáris függvényeként az alábbi fogyasztási függvénnyel jellemezzük:  C(Y) = C0 + Č×YDI ,    

ahol  

 C0 az autonóm fogyasztás, amely azt szemlélteti, hogy akkor is létezne valamekkora 

minimális fogyasztás, ha az adott időszakban a makrojövedelem 0 lenne (ez 

természetesen csak elméleti lehetőség), 

 Č×YDI  a jövedelemnövekedés által indukált fogyasztás, és 

 Č a fogyasztási határhajlandóság, (ennek értéke: 0 < Č < 1) amely megmutatja, hogy 

a rendelkezésre álló jövedelem egységnyi növekményéből mekkora összeggel nőnek a 

fogyasztási kiadások. 

A fenti lineáris egyenlet azt feltételezi, hogy a fogyasztási határhajlandóság mindig 

állandó. Ez a valóságban nem teljesül, de rövid távon elfogadható módon közelíti a tényleges 

fogyasztói magatartást. A valóságban alacsonyabb jövedelmek mellett a fogyasztási 

határhajlandóság nagyobb, magasabb jövedelmek mellett a szükségletek kielégítésének 

magasabb szintje miatt pedig kisebb értéket vesz fel.  

 

 
9.2 ábra: A fogyasztási függvény 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fogyasztás tehát a rendelkezésre álló jövedelem (Y
DI

) alakulásával azonos irányban 

változik, ez viszont a makrojövedelemből a nettó adók levonásával adódik. Az adók 

emelkedése csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, és így a fogyasztást is, a transzferek 

növelése hatására viszont a rendelkezésre álló jövedelem, és a fogyasztás is emelkedik. 

A 9.2 ábrán a 45-os egyenes tulajdonképpen a makrojövedelmet, azaz a 

makrokínálatot szemlélteti, a fogyasztási függvény pedig azt illusztrálja, hogy különböző 

jövedelmi szinteknél a makrokínálat mekkora hányadát kívánják a háztartások fogyasztásra 

fordítani. A makrojövedelemnek a fogyasztás felett fennmaradó hányada a magánszféra 

megtakarításait jelenti, és egyúttal azt tükrözi, hogy a makrokínálat ezen részét más 

felhasználási célokra veszik igénybe a gazdasági szereplők. Mivel a megtakarítás: S = Y
DI C, 

definiálhatjuk a megtakarítási függvényt a rendelkezésre álló jövedelem függvényeként:  

S = Y
DI (C0 + Č×YDI ) = C0 + (1Č)×YDI 
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A rendelkezésre álló jövedelem alakulását meghatározó adók nagysága a 

jövedelemmel együtt változik, vannak jövedelemtől függő (például személyi jövedelemadó, 

vállalkozási nyereségadó) és jövedelemtől nem függő (telekadó, gépkocsi súlyadó, 

kommunális adó) adófajták. Az adókat két részre bontjuk: T0 autonóm adóra (azaz az Y 

makrojövedelemtől nem függő adóra), és z×Y jövedelemnövekedés által indukált adóra, ahol 

z (0<z<1) az adókulcs, a gazdaságra jellemző átlagos adókulcsként értendő. Magasabb 

makrojövedelem mellett az adók értéke is magasabb, ami azt jelenti, hogy egységnyi 

makrojövedelem-növekedés egységnyinél kisebb mértékben növeli a rendelkezésre álló 

jövedelmet. A transzferek alakulása viszont általában nem függ az adott évi makrojövedelem 

alakulásától, hiszen ezeket az állam a költségvetési törvényben határozza meg, és nem köti a 

jövedelmek alakulásához.  Emiatt a transzferek alakulását az Y-tól független, autonóm 

tényezőnek tekintjük. A fentiek alapján a nettó adó az adók mínusz a transzferek:  

NT=T0+z×Y-TR. A rendelkezésre álló jövedelem pedig : 

 Y
DI

= Y+TR– T0 –z×Y=TR–T0+(1 –z) ×Y. 

Így a jövedelem ΔY értékkel való növekedése hatására az adók  z×ΔY értékkel 

növekednek, ezért a rendelkezésre álló jövedelem (1-z)×ΔY értékkel nő. Eszerint a 

fogyasztás
28

 az adók által el nem vont jövedelemnövekményből elfogyasztani kívánt résszel 

nő: ΔC= Č×(1–z) × ΔY. 

Az is nyilvánvaló, hogy az autonóm adók, vagy az adókulcs emelése csökkenti, a 

transzferek növelése viszont növeli a fogyasztás (és egyúttal a megtakarítás) értékét. 

 

 

9.1.3 A beruházási kereslet 

 

 

Vizsgáljuk most meg a makrokereslet további tényezői közül a beruházási kereslet 

alakulását.  A beruházási kereslet a beruházni kívánó szereplők ilyen irányú vásárlási 

szándékát jelenti, ezért szándékolt beruházásnak is szokás hívni. Ebből a szándékból akkor 

lesz megvalósult beruházás, ha egyrészt a termelő szféra előállítja a keresletnek megfelelő 

beruházási javakat, másrészt a gazdaságban a beruházások fedezésére elegendő mennyiségű 

megtakarítás képződik (azaz nem fogyasztásra költik teljes jövedelmüket a gazdasági 

szereplők, hanem hajlandóak megtakarítani annak egy részét). 

Mi határozza meg a beruházási szándék alakulását?  

Beruházni akkor kívánnak a gazdasági szereplők, ha a megnövelt kapacitásokból 

magasabb jövedelem megszerzését remélik, azaz ha abban bíznak, hogy a megvalósult 

beruházás profitot fog termelni. Így piacbővülést, emelkedő fogyasztói keresletet, kedvező 

értékesítési árakat feltételeznek a beruházás üzembe állításakor. Mindezt természetesen 

számos tényező befolyásolja, így a piaci szereplők viselkedése – fogyasztóké, versenytársaké, 

beszállítóké -, az állam szabályozó tevékenysége, ideértve a beruházásokhoz kapcsolódó 

támogatások és az adók szintjét. Mindemellett a beruházók szubjektív értékítélete is szerepet 

játszik, azaz azonos feltételek mellett lesznek olyan beruházók, akik kedvezőnek ítélik a 

profitkilátásokat, és ezért beruházást terveznek, mások ugyanezt a helyzetet kevésbé 

kedvezőnek látják, ezért inkább kivárnak. Összességében tehát a profitkilátások alakulása a 

beruházás egyik motiváló tényezője, kedvező profitkilátások növelik, kedvezőtlen 

profitkilátások csökkentik a beruházási szándékot. 

                                                 
28

 A fogyasztási függvény tehát ennek ismeretében a következő alakot ölti: 

C (Y
DI

) = C
0
+ Č×Y

DI 

= C
0
+ Č × [(1–z)×Y + TR– T

0
]=C

0
+Č×(1–z)×Y +Č×(TR–T

0,
) azaz 

C (Y
DI

) = C
0 
+Č × (TR–T

0
) + Č × (1–z) × Y 

 



 110 

A második kérdés az, hogy hogyan lehet pénzforrást szerezni a beruházáshoz. 

Amennyiben hitelből történik a beruházás, a beruházónak a hitel kamatait is 

figyelembe kell vennie, hiszen a beruházás profitjából a kamatokat is ki kell fizetnie. Így 

minél magasabb a kamatláb, annál kevésbé vonzó a beruházás, hiszen annál nehezebben lehet 

kifizetni a hitel kamatait (és ezen felül e tőketörlesztést is). Amennyiben saját tőkéből 

kívánjuk megvalósítani a beruházást, akkor is figyelembe kell vennünk a kamatokat, hiszen 

magas kamatlábak esetén jobban megérné a pénzünket bankbetétként elhelyezni, mint 

beruházásba fektetni, ha a banki kamatok magasabb hozamot biztosítanak, mint a beruházás 

várható nyeresége. Azaz a magas banki kamatok ilyenkor is csökkentik a beruházási 

hajlandóságot. Összességében tehát megállapítható, hogy a magas kamatlábak csökkentik, az 

alacsony kamatlábak pedig növelik a beruházási szándékot. A beruházási szándék közvetlenül 

nem függ a makrojövedelem nagyságától. 

A beruházási szándék alakulását írja le a beruházási keresleti függvény a 

következőképpen: 

I = I0 – a × i , ahol I a beruházás szándékolt értéke,  

 i a pénzpiaci kamatláb %-os értéke (valójában a reálkamatláb értéke),    

 I0 az ún. autonóm beruházás (amely 0 %-os kamatlábak mellett a beruházási 

szándék felső határa az adott profitkilátások mellett), és 

 a a beruházási szándék kamatérzékenységi együtthatója (ez azt fejezi ki, hogy 

mennyivel nő a beruházási szándék, ha a reálkamatláb 1 %-ponttal csökken). 

 

A 9.3. ábra bal oldali panelje a beruházási szándék kamatlábtól való függését, illetve a 

profitkilátások változására való reagálását szemlélteti. A szándékolt beruházások 

profitvárakozásoktól való függését a beruházási függvény felfele, vagy lefele való eltolódása 

mutatja, azaz javuló profitvárakozások hatására változatlan kamatlábak mellett is nő a 

beruházási szándék, míg romló profitvárakozások hatására változatlan kamatlábak mellett is 

csökken. 

 

  
 

9.3. ábra: A beruházási keresleti függvény és az egyensúlyi jövedelem) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A beruházási szándék és a tervezett fogyasztás kapcsolatát szemlélteti a 9.3 ábra jobb 

oldali panelje. Tudjuk, hogy a makrogazdasági jövedelemnek a háztartások fogyasztása, a 

kormányzati kiadások, a beruházások és az export-import egyenleg összegét kell fedeznie.  

Tételezzük fel az egyszerűség kedvéért, hogy a G kormányzati kiadások értéke 0 (azaz az 

adókat teljes mértékben transzferekre fordítják), és az export értéke pontosan megegyezik az 

importtal, azaz X-IM=0.  Ekkor a makrokereslet és makrokínálat egyensúlyához az Y = C+I 

összefüggésnek kell teljesülnie. Ugyanakkor Y
DT

, amely most megegyezik az 
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összjövedelemmel (mivel TR = T) fogyasztásra és megtakarításra fordítódik, azaz bármekkora 

is legyen ez a jövedelem, a megtakarítás: S=YC. A makroegyensúly fennállása tehát azt 

jelenti, hogy egy adott jövedelmi szint mellett éppen akkora megtakarítás képződik a 

gazdaságban, mint amekkora a beruházási kereslet az aktuális kamatok mellett: I = S, 

másképpen I = Y-C. A 9.3 ábra jobb oldali paneljén ábrázoltuk a fogyasztási függvényt, 

amely tehát a jövedelem növekvő függvénye. A beruházási keresleti függvényről leolvasható, 

hogy az i1 kamatláb magas értéke mellett alacsony I1 beruházási kereslet tapasztalható. A 

makroegyensúlyt olyan Y jövedelem képes tehát biztosítani, amelyhez tartozó fogyasztás 

felett megmaradó megtakarítások éppen megegyeznek ezzel az alacsony beruházási szinttel. 

Az ábrán a C(Y
DI

)+I1 egyenes a fogyasztási és beruházási kereslet együttes alakulását mutatja 

a jövedelem függvényében. Látható a 45-os egyenes segítségével, hogy az Y1 jövedelmi 

szintnél lesz éppen azonos a makrojövedelem a tervezett fogyasztás és a beruházási szándék 

összegével, azaz ennél a jövedelemnél lesz a fogyasztás felett fennmaradó megtakarítás (S1) 

éppen azonos az I1 beruházási szándékkal. A kamatláb csökkenésére (i2) a beruházási szándék 

nő (I2), így a makrokereslet (C(Y
DI

)+I2) is növekszik. Mivel most magasabb a beruházási 

szándék, ezért magasabb megtakarítások szükségesek az egyensúly biztosításához, ami 

magasabb (Y2) jövedelemszint mellett valósítható meg. 

 

 

9.2 Kormányzati kiadások, nettó export, az árupiac egyensúlya 

 

 

9.2.1.  A G, X és IM szerepe 

 

 

Egészítsük ki most modellünket a G kormányzati kiadások, valamint a külfölddel való 

árupiaci kapcsolatok – azaz az X export és az IM import - tényezőivel.  

A kormányzati vásárlások alakulását a transzferekről korábban elmondottakkal 

hasonló módon kezeljük. Ennek a tényezőnek sincs az Y makrojövedelemtől való kimutatható 

függése, hiszen nagyságát az előző év végén készülő költségvetési törvényben szabja meg az 

állam. Az év során aztán általában a költségvetésben rögzített kiadásokat teljesítik a 

kormányzati szervek, függetlenül attól, hogy a tényleges GDP hogyan változik.  Mivel a GDP 

az adóbevételeket befolyásolja, ilyen esetben változatlan G (és változatlan TR) mellett a 

kormányzati deficit értéke változik meg. A fentiek értelmében a G értékét a továbbiakban 

autonóm, a jövedelemtől nem függő konstans értékként kezeljük. 

Az export értékével kapcsolatban szintén megállapíthatjuk, hogy az nem a hazai Y 

értékétől függ, hanem elsősorban a külföld vásárlási szándékaitól. Így magas Y esetén is lehet 

alacsony az X értéke, ha a külföld számára nem vonzó a hazai árukészlet, vagy a külföldnek 

nincs pénze a mi áruink megvásárlására, és fordítva, alacsony Y mellett is lehet viszonylag 

magas az export, ha a külföld szívesen vásárol a mi termékeinkből. 

Az import vonatkozásában elvileg elképzelhető valamelyes függés a hazai 

makrojövedelemtől, hiszen akkor tudunk a külföldtől vásárolni, ha erre megfelelő hazai 

jövedelem áll rendelkezésre, azonban itt is jelentősen befolyásolja az IM-keresletet a hazai 

szereplők vásárlási szándéka, amely éppen a magas Y esetén lehet alacsonyabb, hiszen ilyen 

esetben a hazai termelés is jobban ki tudja elégíteni a hazai igényeket. Emiatt a kettős, 

egymással ellentétes hatás miatt a továbbiakban az IM értékét is autonóm tényezőként 

kezeljük, nem foglalkozunk a hazai makrojövedelemtől való függésével. 

Összesítve: a G, az X és az IM keresleti tényezőket a továbbiakban autonóm, az Y 

jövedelemtől nem függő tényezőként kezeljük. A 9.1.2 alfejezetben leírtak szerint 

hasonlóképpen autonóm tényezőként kezeljük transzferek (TR) alakulását, az adókat pedig 
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egy autonóm és egy jövedelemfüggő részre bontva tárgyaljuk (T=T0+zY). Ezáltal a 

kormányzat a magánszféra helyzetét az adók és transzferek közvetítésével a rendelkezésre 

álló rövedelmen keresztül befolyásolja, másrészt pedig a makrojövedelemmel szemben a 

kormányzati kiadások révén keresletet támaszt.  

 

 

9.2.2. Az árupiac egyensúlya a négyszektoros modellben 

 

 

A négyszektoros modellben az árupiaci egyensúly feltétele:   Y=C(Y
DI

)+ G+ I(i)+X – 

IM, azaz a makrojövedelem a (jövedelemfüggő) háztartási fogyasztás, a (kamatlábtól függő) 

beruházási szándék, valamint az (autonómnak tekintett) kormányzati  kiadások és nettó export 

(azaz export-import egyenleg) céljaira fordítódik. Mivel korábban láttuk, hogy a fogyasztás 

(és ezért a megtakarítás) nagysága önmagában is függ az Y makrojövedelem értékétől, 

feltehetjük a kérdést, hogy adott i pénzpiaci kamatláb mellett mekkora Y makrojövedelem 

tudja biztosítani a kereslet és kínálat egyensúlyát. 

Bármekkora is legyen a makrojövedelem, ez meghatározza a rendelkezésre álló 

jövedelmet és ezen keresztül a fogyasztást. A makrojövedelemnek a fogyasztás felett 

fennmaradó részéből a kormányzati kiadások és a nettő export levonása után megmaradó rész 

az, ami a beruházási szándék megvalósítására fordítható: Y–C(Y
DI

)–G–X+ IM. A 

makrogazdaság árupiaca akkor van egyensúlyban, ha a kamatlábak (és profitvárakozások) 

által meghatározott beruházási szándék, I(i) ezzel az értékkel éppen megegyezik. Ha a 

kamatlábak nőnek, akkor a beruházási szándék csökken, tehát összességében a makrokereslet 

is csökken, tehát alacsonyabb makrojövedelem mellett valósul meg az egyensúly.  A fordított 

esetben – azaz kamatláb-csökkenéskor – a növekvő beruházási szándék miatt a  

makrojövedelem növekedése biztosítja az egyensúlyt az árupiacon.  

 

 
 

9.4 ábra: Az árupiaci egyensúly és az IS származtatása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A pénzpiaci kamatlábak, és a hozzájuk tartozó árupiaci egyensúlyi jövedelmek 

kapcsolatát adja meg az ún. IS-görbe, amely tehát a beruházások (I –Investments), valamint a 

fogyasztás felett fennmaradó jövedelmek – azaz a megtakarítások  (S – Savings) – értékének 

azonosságát követeli meg (Hall-Taylor, 1997.) Ezt az összefüggést szemlélteti a 9.4 ábra.  
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Az autonóm tényezők – azaz a kormányzati kiadások és a nettó export, illetve az 

autonóm fogyasztás és az autonóm beruházás - növekedése növeli, csökkenésük csökkenti az 

árupiaci egyensúlyi jövedelmeket változatlan kamatlábak mellett is, azaz az IS-görbe felfelé, 

illetve lefelé való elmozdulását okozza. Ugyanez mondható el az autonóm adók illetve az 

adókulcsok növekedéséről, míg a transzferek hatása ezzel éppen ellentétes. 

A 9.4 ábrán bemutatott IS-görbe a kamatlábak, és a hozzájuk tartozó egyensúlyi 

jövedelmek értékét határozza meg. Ha a gazdaságban az adott makrojövedelemszinthez 

képest túl magas kamatlábakat tapasztalnánk – az IS felett elhelyezkedő (Y,i) pontok ilyen 

helyzetet reprezentálnak, - akkor az adott jövedelmi szinthez képest túl alacsony a beruházási 

kereslet, tehát a makrokereslet alacsonyabb, mint a makrokínálat, a termelőknél eladatlan 

készletek keletkeznek. Ennek hatására a vállalkozások csökkenteni kezdik kibocsátásukat, és 

ennek következtében az Y makrokínálat csökkenni kezd. A csökkenő jövedelem csökkenti a 

fogyasztás, és a megtakarítás nagyságát is, és az alkalmazkodási folyamat mindaddig tart, 

amíg a megtakarítások szintje a magas kamatláb melletti alacsony beruházási szándék 

szintjére vissza nem esik. Ezáltal automatikusan kialakul a makrokereslet és makrokínálat 

egyensúlya. A folyamat fordítottja játszódik le, ha az IS-görbe alatti jövedelem-kamatláb 

párokkal találkozunk. Ekkor túl alacsony a kamatláb, és ezért túl magas lesz a beruházási 

kereslet, azaz a makrokereslet meghaladja a makrokínálatot, és a vállalkozói szférát a 

kibocsátás fokozására ösztönzi. Az eredményül bekövetkező jövedelemnövekedés növeli a 

megtakarítások értékét is, és ezáltal a magasabb szintű beruházási szándék megvalósulhat. 

Az IS helyzetét a C, I, G, X és IM bármelyik paraméterének megváltozása meg tudja 

változtatni. Példaképpen, ha a kormányzati kiadásokat növeljük, akkor a makrokereslet 

növekedése miatt változatlan kamatlábak mellett csak nagyobb makrojövedelem mellett 

biztosítható a megtakarítások és beruházások egyenlősége, így az IS-görbe felfelé eltolódik 

Hasonló a hatása a nettó export, a fogyasztási határhajlandóság, valamint a transzferek 

növekedésének. 

 

 

9.3 A pénz funkciói, árupénz és belső érték nélküli pénz 

 

 

A makrogazdaságban a pénz gyakran az árucsere-folyamatok közvetítője, az áru- és 

pénzmozgások egymással párhuzamosan – ellentétes irányban – haladnak. Ugyanakkor 

számos olyan gazdasági folyamat is előfordul, amelyben a reálfolyamatok és pénzfolyamatok 

időben elválnak egymástól. Ilyenek például az adófizetés és az „érte kapott‖ 

közszolgáltatások igénybe vétele, vagy az áruhitellel történő vásárlások, vagy pedig valamely 

szolgáltatás előre történő kifizetése. Mindezek miatt a pénzfolyamatok a gazdaságban 

mintegy önálló életet élnek, és a reálfolyamatok alakulásától elválva saját törvényszerűségeik 

irányítják mozgásukat, ami jelentős mértékben képes visszahatni a reálfolyamatokra is. Emiatt 

fontos, hogy a pénzfolyamatok sajátosságait az árufolyamatoktól elkülönítve részletesen 

elemezzük. 

Ahhoz hogy ezt megtehessük, először definiáljuk, mik azok a sajátosságok, funkciók, 

amelyek a pénz működését jellemzik, meghatározzák. A gazdaságban minden olyan eszköz 

pénzként funkcionálhat, amely a pénztől elvárt funkciókat képes teljesíteni. A pénz funkciói 

az alábbiak (Farkasné Fekete- Molnár, 2007): 

 Elszámolási eszköz (az érték-összehasonlítás, értékmérés eszköze): A pénz az áruk 

– termékek és szolgáltatások - értékét egymáshoz hasonlítja (amennyiben maga is 

értéket képvisel, akkor méri). Segít a fogyasztónak eldönteni, hogy hogyan 

viszonyul egy kiló kenyér, vagy egy liter motorbenzin értéke a fogyasztó egy napi 

munkajövedelméhez, vagy a termelőnek, hogy hogyan viszonyul az előállított 
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termék értéke a felhasznált termelési tényezők értékéhez. Ebben a funkcióban nincs 

szükség a pénz fizikai jelenlétére, elég annak elvi értékével tisztában lenni.  

 Forgalmi eszköz (csereeszköz): ebben a funkcióban a pénz általános 

csereeszközként az áruk cseréjét bonyolítja, közvetíti. Ehhez fontos, hogy a pénzt 

mindenki általánosan elfogadja, amit azért teszünk meg, mert tudjuk, hogy tőlünk is 

el fogják fogadni, ha tovább akarjuk adni, valamilyen áru vagy szolgáltatás 

vásárlásakor. 

 Fizetési eszköz: Ebben a funkciójában a pénz az egyoldalú jövedelem-átengedés 

eszköze, a szolgáltatás- illetve árucsere és az érte történő fizetés időben elválik 

egymástól. Ilyen például a hitelbe történő vásárlás esetén az áru értékének utólagos 

kifizetése, vagy ennek fordítottja, amikor előre fizetünk valamely megrendelt 

termékért, szolgáltatásért. Ugyanide tartozik az árumozgásoktól teljesen független 

pénzáramlás (pl. adó, segély fizetése) is.  

 Felhalmozási eszköz (vagyontartási eszköz, a „kincsképzés” eszköze): a forgalmi 

eszköz és az elszámolási eszköz funkció révén a pénzben felhalmozott vagyon a 

leglikvidebb
29

 vagyonforma, bármikor vásárolható rajta valamely más vagyontárgy, 

vagy fogyasztási cikk. Fontos ebben a funkcióban a likviditás mellett az 

értékállóság is, ami pl. az aranyban („kincs formában‖) történő felhalmozással 

szemben a modern papírpénzre nem feltétlenül igaz. Ezért szokás a pénzben 

felhalmozott vagyont bankban elhelyezni, hogy a bank által fizetett kamat a pénz 

értékromlásától védje a megtakarítót.  

 Világpénz: Ebben a funkciójában a pénz a nemzetközi forgalomban is teljesíti az 

előző négy funkciót. A világpénz funkciót nem minden ország nemzeti pénzneme 

képes teljesíteni, a nemzetközi ügyletekben használatos pénznemek - pl. az USA-

dollár, vagy az euró – azonban ezt a funkciót is teljesítik. 

 

A pénz vásárlóértéke az aktuális árszínvonaltól függ. Ha az árszínvonal emelkedik, 

akkor ugyanannyi áruért több pénzmennyiséggel kell fizetni. Ezért a gazdasági szereplőknek 

több pénzre van szükségük ahhoz, hogy korábban megszokott kiadásaikat továbbra is meg 

tudják valósítani. Ha tehát a gazdasági szereplők pénzigényét szeretnénk felmérni, akkor a 

pénz vásárlóereje lesz a döntő szempont. Az árszínvonal emelkedésével a gazdasági szereplők 

nagyobb nominális pénzmennyiségre tartanak igényt (hiszen a változatlan vásárlóerő csak 

nagyobb pénzmennyiséggel tartható fenn). A fentiek miatt bevezetjük a következő 

fogalmakat: 

• Nominális pénzmennyiség (M): a pénz mennyisége az éppen aktuális vásárlóerejű 

pénz egységében mérve (pl. 150000 Ft). 

• Reál pénzmennyiség (L, likviditási igény): a nominális pénzmennyiség vásárlóértéke, 

(konstans vásárlóerejű pénzben mérve). A reál pénzmennyiség egyenlő a nominális 

pénzmennyiség és az árszínvonal hányadosával, azaz L=M/P. Az árszínvonal 

emelkedésével a nominális pénz iránti kereslet arányosan nő, a reál-pénz iránti 

kereslet nem változik. 

 

A mai pénz kialakulásának folyamata négy fázisra osztható. Az első fázisban a pénz funkcióit 

valamely önmagában is hasznos dolog (só, marha, állatbőr, fűszer) látta el, amelyet pénzként 

való használata mellett az eredeti rendeltetésére is használtak, árupénzként funkcionált. A 

második fázis az aranypénz megjelenése – a nemesfémek, majd az arany kiszorította az egyéb 

                                                 
29

 Likvid: itt azt jelenti, hogy bármikor azonnal veszteség nélkül más árura cserélhető. A vagyontartás más 

formáira – pl. ingatlanra – ez nem feltétlenül igaz, hiszen ha egy telket gyorsan szeretnénk pénzzé tenni, akkor 

könnyen lehet, hogy csak értékén alul tudjuk eladni. 
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árupénzeket, az aranypénzrendszer első szakaszában tehát az arany látta el valamennyi 

pénzfunkciót. A harmadik fázisban, azaz az aranypénzrendszer második szakaszában 

megjelenik a papírpénz, a bankjegy, amelyek az aranyat a forgalmi eszköz funkcióban 

helyettesítik, valójában az aranyat képviselik, és aranyra válthatók. A negyedik fázis a modern 

hitelpénzrendszer időszaka – amelyben a pénz már nem váltható aranyra, belső értékkel nem 

bír, megjelenési formája látra szóló bankszámla-követelés, a bankok fizetési ígérete. Ez azt 

jelenti, hogy jövedelmünket banki folyószámlán tartjuk, ahonnan kérésünkre (követelésünkre) 

a bank fizetési ígéreteinket teljesíti. A bankszámlapénznek van érme vagy papírpénz 

formájában készpénz megjelenése is, azonban ez kiegészítő jellegű, napjainkban egyre 

általánosabbá válnak a készpénzmentes, készpénzkímélő fizetési módok. A modern belső 

érték nélküli pénz tökéletesen képes ellátni valamennyi pénzfunkciót, azzal a megjegyzéssel, 

hogy felhalmozási eszközként csak a bankban illetve a tőkepiacon elhelyezett megtakarítások 

működnek, a készpénz formájában történő megtakarítás nem értékálló (Farkasné Fekete - 

Molnár, 2007). 

A belső érték nélküli pénz jellemzői tehát a következők: a belső érték nélküli pénz 

bankszámlapénz, hitelpénz. Egy ország törvényes fizetőeszközeként általános elfogadási 

kötelezettséggel bír, az adott ország jegybankja (központi bankja) bocsátja ki (így 

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank, az USA-ban a Federal Reserves, Nagy-

Britanniában a Bank of England). A belső érték nélküli pénz értékét – például más országok 

törvényes fizetőeszközéhez viszonyítva – az határozza meg, hogy mire lehet elkölteni, azaz az 

ország termel-e annyi, és olyan összetételű árukat, amelyeket a pénzzel rendelkező személyek 

szívesen megvásárolnak. A belső érték nélküli pénznek ilyen értelemben árufedezete van – 

azaz akkor tudja megőrizni a vásárlóértékét, ha a pénzmennyiség növekedése az 

árumennyiség növekedésével jár együtt. Valójában azonban sem a termelők, sem a 

fogyasztók nem tudnak arról meggyőződni, hogy ez az összhang fennáll-e, így mindaddig, 

amíg a szereplők bíznak abban, hogy pénzükért az annak névleges értékével azonos értékű 

árut kaphatnak, a pénz értékében, értékállóságában bízni fognak. Így a mai modern belső 

érték nélküli pénznek elsősorban bizalmi értéke van, amit jól tükröz az is, hogy egy ország 

pénzneme elleni tőzsdei spekulációval ténylegesen el lehet érni valamely pénznem 

leértékelődését. 

A fentiek értelmében a belső érték nélküli pénz vásárlóértéke, azaz reálértéke akkor 

stabil, ha a pénzmennyiség növekedése mindig megfelel a megtermelt árumennyiség 

(termékek és szolgáltatások) növekedésének. Ha a makrogazdaság kibocsátása, és ennek 

megfelelően a reáljövedelem nő, akkor ezzel arányosan növelni kell a reál pénzmennyiség 

nagyságát is, hogy az árutöbbletet a piacon el lehessen adni. Ehhez a forgalomban lévő 

nominál pénzmennyiséget kell növelni, ami változatlan árszínvonalak mellett magasabb 

reálpénz-mennyiséghez vezet. 

 

 

9.4 A pénzkínálat alakulása, pénzteremtés a modern gazdaságban 

 

 

A fentiek alapján a fogalomban lévő pénzmennyiség alakulását a pénzkínálat 

fogalmával jellemezhetjük. A pénzkínálat: a gazdaságban jelen lévő pénz mennyisége, 

melynek formái készpénz (bankjegy, érme) és bankszámlapénz (folyószámlabetét). A 

pénzkínálatot nominál pénzmennyiségként értelmezve (M
S
) ennek reálértéke, vásárlóértéke a 

mindenkori árszínvonal függvényében alakul, és az M
S
/P  mennyiséggel fejezhető ki. A 

pénzkínálatot a bankrendszer határozza meg – azaz a jegybank, és a jegybank által 

szabályozott kereskedelmi bankok tevékenysége. Azt a bankrendszert, melyben a központi 

bank (jegybank) mellett kereskedelmi bankok is működnek, kétszintű bankrendszernek 
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nevezzük. A központi bank az állam bankjaként kezeli az államháztartás pénzügyeit, pénzt 

bocsát ki a forgalomba, a monetáris politika megvalósítója a pénzmennyiség szabályozása 

által, és szabályozza a kereskedelmi bankok működését. A központi bank független a 

kormánytól, de összhang és együttműködés szükséges a monetáris politikában.  A 

kereskedelmi bankok profitorientált pénzintézetek, a magánszféra pénzügyeit kezelik.  

A központi bank a kereskedelmi bankok működését négy eszköz révén tudja 

szabályozni. A refinanszírozási kamatláb (jegybanki alapkamat) meghatározása révén 

szabályozza, hogy a kereskedelmi bankok saját pénzkészleteiken felül milyen feltételekkel 

kaphatnak kihitelezhető pénzforrást a jegybanktól. A kötelező jegybanki tartalékráta azt 

írja elő, hogy a kereskedelmi bankok pénzkészletük egy bizonyos hányadát a jegybanknál 

kötelezően tartalékolják – tehát nem használhatják fel hitelezésre. A rediszkont kamatláb azt 

határozza meg, hogy a jegybank milyen kamat felszámítása mellett vásárolja meg a 

kereskedelmi bankok tulajdonában lévő értékpapírokat. A nyílt piaci műveletek keretében a 

jegybank értékpapírt (főleg állampapírt), devizát vagy aranyat vesz, vagy elad saját 

számlájára.  A kereskedelmi bankoktól megvásárolt értékpapírért cserébe jegybankpénzt ad a 

jegybank, azaz jegybankpénz teremtése történik, a kereskedelmi bankok bankszámlapénz-

állománya nő, értékpapírok eladásakor pedig kereskedelmi bankok bankszámlapénz-

állománya csökken. A fenti négy eszköz képezi a monetáris politika alapját. 

A forgalomban lévő pénz mennyiségét a bankrendszerben jelenlévő bankszámlapénz 

alakítja. A bankokban elhelyezett pénzmennyiség azonban likviditás szempontjából többféle 

formát ölthet. A banki betéttípusok közül a leglikvidebb a lekötetlen folyószámlán elhelyezett 

pénz, amelyet tulajdonosa bármikor azonnal felhasználhat. A tartósan lekötött betétek már 

nehézkesebben, kamatok részleges elvesztése mellett hozzáférhetők, a hosszúlejáratú 

értékpapírok, valamint a devizában történő lekötések hozzáférhetősége az előzőeknél is 

komplikáltabb. A lekötetlen folyószámlákon elhelyezett pénzösszegeket tulajdonosaik 

általában azonnali felhasználásra, elköltésre szánják, a többi forma elsősorban 

megtakarításokat jelent. Ennek megfelelően a forgalomban lévő pénzmennyiséget 

kategorizálhatjuk, a következő  ún. monetáris aggregátumokat definiálhatjuk:  

 M0 típusú pénz: a jegybank által kibocsátott készpénz (bankrendszeren kívüli bankjegy, 

érme), valamint kereskedelmi bankok jegybanknál elhelyezett tartalékai 

 M1 (szűkebb értelemben vett pénz) : az M0 részét képező készpénz,  plusz a 

folyószámla-betétek, lekötetlen betétek, amelyek tehát teljesen likvidek, azonnali 

fizetésre alkalmasak. 

 M2 :  az M1-típusú pénzhez hozzávesszük a tartósan lekötött betéteket, amelyek  nem 

közvetlenül használhatók fizetésre, de kis költséggel/veszteséggel likviddé tehetők 

 M3:  az M2 típusú pénz plusz a pénzintézeti értékpapírok (letéti jegyek), hosszúlejáratú 

lekötések. 

A szűkebb értelemben vett pénz az azonnal felhasználható M1-típusú pénz, az M2, 

illetve M3 kategóriákat „kvázi-pénz”-nek nevezzük. A pénzkínálat és pénzkereslet az M1-

típusú pénzre vonatkozik, arra utal, hogy a gazdasági szereplők mekkora mennyiségű 

azonnal elkölthető pénzmennyiséggel rendelkeznek. A pénzkínálati függvény az M
S
 = M1 

egyenlőséggel írja le a a nominális pénzmennyiséget, amelynek reálértéke, azaz a reál 

pénzkínálat = M
S
/P = M1/P .  A nominális pénzkínálat vásárlóértéke, az árszínvonaltól függ. 

A jegybank a nominális pénzmennyiséget határozza meg, a reál pénzkínálat a piacon alakul 

ki, az árszínvonal függvényében.   

A nominális pénzkínálatot öt fő eszköz segítségével alakítja ki a jegybank, ezek a 

következők: a kibocsátott készpénz és érme (M0) mennyisége; a bankrendszeren keresztül 

forgalomba hozott jegybankpénz; a kötelező tartalékráta; a jegybanki alapkamat; és a nyílt 

piaci műveletek. Ezek képezik a monetáris politika eszköztárát (Farkasné Fekete - Molnár, 
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2009). Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a pénzkínálatot a bankrendszer határozza meg, 

és nem függ közvetlenül a gazdaság reáltényezőitől, azok szempontjából tehát külső adottság. 

 

 

9.5 A pénzkeresletet befolyásoló tényezők, a pénzkeresleti függvény, pénzpiaci 

egyensúly 

 

 

A pénzkereslet likvid (M1 típusú) pénzeszköz tartására irányuló szándék. A 

gazdasági szereplők különböző célokra likvid, M1 típusú pénzeszközt kívánnak tartani. Az 

ilyen pénzeszköz tartásának alternatívája a jövedelem megtakarítása, a pénz lekötése lenne, 

vagyis a pénzkereslet nagysága arra utal, hogy a gazdasági szereplők mekkora pénzösszeget 

terveznek felhasználni, elkölteni.  

A pénzkeresletet reál-pénzkeresletként fogjuk értelmezni, hiszen a gazdasági 

szereplők pénz-felhasználási igénye a pénz vásárlóerejétől függ. Azaz nem a pénz nominális 

értéke a döntő, hanem az, hogy milyen javakat kívánnak megvásárolni a szereplők, azaz 

mekkora vásárlóerőre van szükségük. A gazdasági szereplők pénz iránti keresletének három 

fő formája, célja van, ezeket hívjuk pénztartási motívumoknak. Ezek a következők: 

 Tranzakciós pénzkereslet - a mindennapi tranzakciók, vásárlások lebonyolítására, 

kötelezettségek kiegyenlítésére szükséges pénzmennyiség (azaz a háztartások 

fogyasztási kiadásai, a vállalati szféra szokásos üzletmenete során felmerülő kiadások). 

 Óvatossági pénzkereslet – előre nem látható, váratlan kiadások fedezésére tartott 

pénzmennyiség 

 Spekulációs (vagyontartási) pénzkereslet – a vagyontartás formái közötti változtatáshoz 

szükséges (a felhalmozott vagyon likvid pénzeszközként, vagy például bankbetét, 

értékpapír formájában is tartható; a spekulációs kereslet az e formák közti 

változtatáshoz szükséges pénzmennyiséget jelenti.). 

A pénzkereslet tehát a tranzakciós, az óvatossági és a spekulációs pénzkeresletek 

összegeként adódik. Mi határozza meg ezek nagyságát? 

A tranzakciós pénzkereslet meghatározó tényezője a jövedelem. Minél magasabb a 

jövedelem, annál magasabb a mindennapi tranzakciókra elköltendő pénzmennyiség is – azaz a 

tranzakciós pénzkereslet a jövedelem pozitív függvénye. Az óvatossági pénzkereslet szintén 

pozitív irányban függ a jövedelemtől – ez a pénzmennyiség is növekszik a jövedelem 

növekedésekor –, de mivel általában nem költjük el, így magas kamatlábak esetén veszteséget 

jelent a feleslegesen magunknál tartott likvid pénzeszköz. Ezért a magas kamatláb az 

óvatossági pénzkeresletet valamelyest csökkenti. Összességében az óvatossági pénzkereslet a 

jövedelem pozitív irányú, a kamatláb negatív irányú függvénye. A spekulációs pénzkereslet 

viszont tulajdonképpen nem függ a jövedelemtől, nem a jelenbeli, hanem a korábban 

megtakarított jövedelmekre vonatkozik. Amikor magasak a kamatok, akkor vagyonunkat 

lekötött bankbetétként, vagy értékpapírként helyezzük el, és nem tartjuk likvid formában. 

Kamatcsökkenéskor viszont keressük a viszonylag értékállóbb vagyontartási formákat, és 

hogy az egyik formából a másikba áthelyezhessük vagyonunkat, likviddé kell tennünk – ami 

az alacsony kamatok miatt nem jár komoly veszteséggel. Tehát a spekulációs pénzkereslet a 

kamatláb negatív irányú függvénye. 

Összességében tehát elmondható, hogy a három pénztartási motívum összegeként 

adódó pénzkereslet a jövedelemnek pozitív függvénye (a tranzakciós és kismértékben az 

óvatossági motívum miatt), a kamatlábnak pedig negatív függvénye (a spekulációs, és kisebb 

mértékben az óvatossági motívum miatt). 

A 9.5. ábra bal oldali panelje a pénzkeresleti függvényt szemlélteti különböző 

jövedelmi szintek mellett, a vízszintes tengelyen az M reál-pénzmennyiséget, a függőleges 
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tengelyen az i kamatlábat ábrázolva. A pénzkeresleti függvény a kamatláb csökkenő 

függvénye, a növekvő jövedelmi szintek mellett bármely kamatlábhoz az előzőnél magasabb 

pénzmennyiség tartozik, azaz a függvény görbéje felfelé, jobbra eltolódik. Az ábra jobb 

oldali panelje a pénzkereslet és a reál pénzkínálat egyensúlyát szemlélteti. Látható, hogy a 

pénzpiacon a reál pénzmennyiséget mindig a pénzkínálat határozza meg, míg a kamatláb a 

pénzkereslet és pénzkínálat egyensúlyának megfelelően alakul ki. A pénzpiaci egyensúly 

alapegyenlete: M
S
/P = M

D
(Y,i).  

 

 
A pénzkereslet függése a kamatlábtól (i) és a 

jövedelemtől (Y1< Y2) 

 
A pénzkereslet és pénzkínálat egyensúlya különböző 

jövedelemszinteknél 

9.5 ábra: Egyensúly a pénzpiacon 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A pénzpiaci kereslet-kínálat tehát minden jövedelemszinthez hozzárendeli a pénzpiaci 

egyensúlyt biztosító jövedelem-kamatláb párokat. Ezt az összefüggést szemlélteti az LM-

görbe. Mivel növekvő jövedelmekhez növekvő kamatlábak tartoznak, az LM-görbe a 

kamatlábat a jövedelem növekvő függvényeként adja meg (9.6 ábra bal oldali panel).  

Az LM-görbe (Liquidity - Money) a pénzpiaci egyensúlyt biztosító reáljövedelem - 

kamatláb kombinációkat adja meg (Meyer-Solt, 1999; Misz-Tömpe, 2007).  

 

  
 

9.6. ábra: Az LM görbe, és az árszínvonal hatása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amennyiben a pénzpiac helyzete az LM által meghatározott egyensúlytól eltér, azaz 

például egy adott jövedelmi szinthez túl magas kamatlábat tapasztalunk, tehát az (Y,i) pár az 

LM- görbe felett helyezkedik el, akkor a pénzkínálathoz képest túl alacsony a pénzkereslet, 

vagyis a  spekulációs pénzkereslet kisebb, mint amekkora pénzmennyiség a jövedelem által 

meghatározott tranzakciós és óvatossági pénzkereslet felett rendelkezésre áll. A túlkeresletes 

pénzpiacon a kamatláb csökkenni kezd, ezáltal a spekulációs pénzkereslet megnövekszik, 

azaz beindul az egyensúly felé történő elmozdulás. Az LM alatt elhelyezkedő pontok esetén 

(azaz túl alacsony kamatlábak esetén) a spekulációs pénzkereslet túl magas az adott 
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pénzkínálat, és a tranzakciós és óvatossági pénzkereslet értékéhez képest, a túlkeresletes 

pénzpiac pedig kamatláb-emelkedéssel reagál, ismét beindítva az egyensúly felé történő 

elmozdulás folyamatát. 

Az LM-görbe helyzete tehát a reál-pénzkínálat és a reál-pénzkereslet egyensúlyából 

adódik. A reál-pénzkínálat azonban az árszínvonal függvénye, ezért az LM-görbe helyzetét 

befolyásolja az árszínvonal alakulása. Amikor az árszínvonal növekszik, akkor változatlan 

nominál pénzkínálat esetén a reál-pénzkínálat csökken. Emiatt bármely reáljövedelem-

szinthez tartozó pénzkeresletet csak magasabb kamatlábak mellett képes kielégíteni, tehát a 

pénzpiaci egyensúlyt biztosító kamatlábak minden jövedelemszint esetén magasabbak 

lesznek, mint az eredeti árszínvonal mellett. Ez pedig azt jelenti, hogy az LM-görbe felfelé 

eltolódik (9.6. ábra középső és jobb oldali panel). 

 

 

9.6 A makroökonómiai egyensúly keynes-i modellje, az aggregált kereslet 

meghatározódása 

 

 

Az árupiaci egyensúlyt meghatározó IS-görbét a Y=C(Y
DI

)+ G+ I(i)+X – IM 

összefüggés határozza meg, amely az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem-kamatláb 

párokat adja meg. A pénzpiacon az egyensúlyt az LM-görbe írja le, ennek az egyenlete pedig 

M
S
/P = M

D
(Y,i), amely szintén jövedelem-kamatlábakat határoz meg. Ahhoz, hogy a 

pénzpiacon és az árupiacon egyszerre álljon fenn az egyensúly, mindkét piac számára 

megfelelő jövedelem-kamatláb párok szükségesek. Egy adott jövedelemszint az árupiacon a 

fogyasztás, és ezáltal a megtakarítás szintjét is meghatározza, ezzel az autonóm nettó export 

és kormányzati vásárlások értékét is figyelembe véve meghatározható, hogy mekkora lehet a 

beruházási szint. Ez azonban csak megfelelő kamatlábak mellett fog megvalósulni. 

Ugyanakkor az adott jövedelemi szinthez a pénzpiac (exogén nominál pénzkínálatot és 

árszínvonalat feltételezve) kialakítja az egyensúlyt biztosító kamatlábat. Ha ez a kamatláb 

magasabb, mint a beruházások megvalósításához szükséges kamatláb, akkor kevesebb 

beruházás valósul meg, és az árupiacon egyensúlytalanság alakul ki, a beruházások 

elmaradnak a megtakarításoktól. Ha viszont a pénzpiacon kialakuló kamatláb alacsony, akkor 

a beruházási szándék túl magas lesz, és az árupiacon a beruházási kereslet meghaladja a 

megtakarítások szintjét. Tehát egyetlen olyan jövedelem-kamatláb páros létezik, amely a 

pénzpiac és az árupiac együttes egyensúlyát biztosítja (9.7. ábra bal oldali panel).  

 

   
9.7. ábra: Az IS-LM egyensúly és az aggregált keresleti görbe 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amennyiben az IS-LM egyensúlyból kibillen a gazdaság, akkor az adott kamatlábhoz 

képest túl magas, vagy túl alacsony jövedelmek alakulnak ki. A 9.7 ábra bal oldali paneljén 

ilyen egyensúlytalansági helyzeteket mutat be az A, B, C és D pont. Az A pontban az IS felett, 
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és az LM felett vagyunk egyszerre. Ez azt jelenti, hogy az adott makrojövedelemhez képest túl 

magas a kamatláb az árupiac és a pénzpiac igényeihez képest is. Az árupiacon a beruházási 

kereslet elmarad a megtakarításoktól. A pénzpiacon pedig a spekulációs pénzkereslet 

alacsonyabb, mint a tranzakciós és óvatossági pénzkereslet felett rendelkezésre álló 

pénzmennyiség. Ebben a helyzetben először megindul a pénzpiacon a kamat csökkenése, azaz 

az elmozdulás a pénzpiaci egyensúly felé. A kamatcsökkenésre idővel az árupiacon a 

beruházási kereslet nőni fog, ami az árupiaci egyensúlyi jövedelmet növeli. A 

jövedelemnövekedés növeli a pénzpiacon a tranzakciós és óvatossági pénzkeresletet, azaz 

csökkenő kamatok és növekvő jövedelmek végül az IS-LM együttes egyensúlya felé 

mozdítják el a rendszert. Hasonló mechanizmusok lépnek életbe a B, C és D helyzetben is. 

Ez az egyensúly azonban az árszínvonal változás hatására változni fog. Az árszínvonal 

növekedése csökkenti a reál-pénzkínálatot, és ezáltal a pénzpiaci egyensúlyi kamatlábak 

növekedését idézi elő minden Y jövedelemszint mellett. Ennek eredményeképpen a pénzpiaci 

egyensúlyi LM-görbe felfele tolódik el, és egyre magasabb kamatlábak és egyre alacsonyabb 

jövedelmi szintek mellett tud az árupiaci egyensúlyi IS-görbével közös egyensúlyt biztosítani 

(9.7. ábra középső panel). Az emelkedő kamatláb ugyanis csökkenti a beruházási keresletet 

az árupiacon, és ezáltal változatlan fogyasztás, kormányzati kiadások és nettó export mellett a 

makrokereslet csökkenését okozza.  

Összességében tehát az emelkedő árszínvonal az áru-és pénzpiacon együttes 

egyensúlyt jelentő makrojövedelem csökkenését eredményezi. Ezt a kapcsolatot írja le a 7.2 

fejezetben már bevezetett AD aggregált keresleti függvény (9.7. ábra jobb oldali panel).    

Az AD-görbe helyzetét befolyásolja az IS és az LM helyzete. Ha például a 

kormányzati kiadások növekedése miatt az IS felfelé eltolódik, akkor minden adott 

árszínvonalhoz tartozó LM-görbét a korábbinál magasabb kamatláb és jövedelemszint mellett 

fog metszeni- A magasabb árupiaci kereslet ugyanis növeli a makrojövedelmet, ami a 

pénzpiacokon a tranzakciós és óvatossági pénzkereslet növelését váltja ki. Ez viszont 

változatlan pénzkínálat mellett kamatláb-emelést tesz szükségessé, ami viszont bármely 

árszínvonalhoz magasabb egyensúlyi jövedelmet rendel, tehát az AD felfelé való elmozdulását 

okozza.  

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mi a rendelkezésre álló jövedelem, és mi a kapcsolata a fogyasztással? 

2) Ismertesse a beruházási keresletet meghatározó tényezőket! 

3) Ismertesse az árupiaci kereslet tényezőit!  

4) Mi az IS-görbe, milyen egyenlettel írható le? 

5) Ismertesse a pénz funkcióit, a nominál- és reál pénzkínálat, fogalmát 

6) Ismertesse az  M0 és az M1 típusú pénz fogalmát. 

7) Milyen pénztartási motívumokat ismer és mi határozza meg a reál pénzkeresletet? 

8) Mi az LM-görbe, és hogyan függ az árszínvonaltól? 

9) Mutassa be az IS-LM egyensúly kialakulását és kapcsolatát az aggregált 

keresethez! 
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Kompetenciát fejlesztő kérdések
30

 

 

 

1)  Egy ország gazdaságát a következő összefüggések jellemzik:  Y = C + I + G,   

Y = 5000,   G = 1000,  T = 1000,  C = 250 + 0,75(Y − T),   I = 1000 − 50i. 

a. Mennyi a magánszektor megtakarítása, a kormányzati megtakarítások értéke, és 

mekkora az összes megtakarítás a nemzetgazdaságban?  

b. Határozzuk meg az egyensúlyi kamatlábat.  

c. Tegyük fel, hogy  G értéke 1250-re emelkedik. Számítsuk ki a magán-

megtakarítások, a kormányzati megtakarítás és az összes megtakarítás értékét.  

d. Határozzuk meg most is az egyensúlyi kamatlábat. 

 

2)  Egy négyszereplős gazdaságban a következők ismertek: Y = 4500, W = 2950, IM 

= 560, X = 520, SK = 40, TRH = 820, TH = 480, C = 3200,  TRV = 200, TV = 1300, a 

költségvetés deficitje: 200. 

a.  Mekkora a magánszféra rendelkezésre álló jövedelme? 

b.  Mekkora a beruházások összes értéke? 

c.  Mekkora a kormányzati kiadások nagysága? 

 

3) A kétszereplős árupiacon a fogyasztási függvény a következő: C(Y)= 30 +0,9Y 

A beruházási függvény: I= 170 -10i. A pénzpiaci keresleti függvény: M
D
= 0,4 Y-10 i,   

A nominális pénzkínálat:  M
S
 = 600 , az árszínvonal: P=2 

a.  Adja meg az IS és az LM függvények egyenletét!  

b. Adja meg az  IS-LM egyensúlyt jelentő  jövedelmet és kamatlábat!  

c. Adja meg a pénzpiac és árupiac együttes egyensúlyának fennállása esetén a 

fogyasztás és a beruházások értékét!  

 

4) Tegyük fel, hogy a reál pénzkeresleti függvény a következő  M
D
 = 1000 − 100 × i, 

ahol  i a %-ban kifejezett kamatláb. A pénzkínálat nominális értéke M
S
 = 1000, az árszínvonal 

P=2.  

a. Ábrázoljuk a reál pénzkereslet és reál pénzkínálat alakulását. 

b. Mennyi az egyensúlyi kamatláb? 

c. Tegyük fel, hogy az árszínvonal állandó. Mi történik az egyensúlyi kamatlábbal, ha 

a nominál pénzkínálat értéke 1000 egységről 1200 egységre emelkedik?  

d. Ha a jegybank 7 %-ra szeretné emelni a kamatlábat, milyen nominális pénzkínálat 

szükséges ehhez?  
 

                                                 
30

 A 4. feladathoz felhasznált forrás: Mankiw (1999) 
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10. fejezet: A makrogazdaság kibocsátása, munkapiac, árszínvonal  

 

 
10.1 A makrogazdasági termelési függvény, kibocsátás és foglalkoztatottság 

 

 

A jelen jegyzet első részében már megismerkedtünk a vállalatok termelési 

függvényével, amely a felhasznált input-tényezők függvényében írta le az adott vállalat 

kibocsátásának nagyságát. Hasonlóan értelmezhetjük a makrogazdaságra vonatkozó termelési 

függvényt, amely most a nemzetgazdaság egészének kibocsátását írja le az összes felhasznált 

erőforrás függvényében.  

A makroökonómiai termelési függvény azt a kibocsátási szintet adja meg, melyet 

adott technikai szint mellett a gazdaság szereplői, a gazdálkodók előállítanak (Meyer-Solt, 

1999, Mankiw, 1999). Képlettel:     Q = f (K , L), ahol  K: a felhasznált tőketényezők 

mennyisége, L: a felhasznált munkatényező mennyisége, f: az a függvénykapcsolat, amely a 

K, és L tényezőhöz hozzárendeli az előállított kibocsátás nagyságát. 

A fenti függvénykapcsolat számszerűsítése a valóságban nagyon problematikus. Maga 

az f függvénykapcsolat nehezen fogalmazható meg algebrai alakban, a valóságban a múltbeli 

adatok alapján a felhasznált tényezőkombinációk és a velük elért tényleges kibocsátási szintek 

segítségével lehetne statisztikailag becsülni. A másik probléma a K és L tényezők 

aggregálása, hiszen a fizikai tőke mennyisége mellett fontos annak összetétele, évjárata, 

elhasználódottságának foka, a munkatényező esetén a munkaerő képzettsége, tapasztalata, 

kreativitása, fizikai erőnléte és számos más tényező is. A fenti problémák ellenére számos 

általános tendencia, szabályszerűség megfogalmazható, amelyek segítik a makroökonómiai 

termelési függvény, mint egyszerűsített modell felhasználását a gazdasági döntéshozatalban. 

A mikroökonómiai termelési függvényhez hasonlóan itt is bevezetjük a rövid távú 

termelési függvény fogalmát, amely a kibocsátásnak a munkamennyiségtől való függését írja 

le változatlan mennyiségű K0  fizikai tőke, és változatlan technikai színvonal mellett. Ekkor 

tehát a termelési függvény a Q = f (K 0, L), vagy még egyszerűbben Q =f(L) formulával írható 

le, a tőketényező K0 értéken való rögzítése mellett. Egy gazdaság műszaki-technikai 

színvonala, gépesítettsége, a fizikai tőke nagysága csak hosszabb idő alatt változtatható, 

komoly beruházási folyamat révén,  tehát rövid távon csak a felhasznált munkatényező 

mennyisége fogja befolyásolni a kibocsátást. Ezt a jelenséget ábrázolja a 10.1 ábra. Az ábrán 

a Q görbe a K0 tőkeszinthez tartozó termelési függvény. Ha beruházással K0 szintről K1 szintre 

növeljük a tőkemennyiséget, akkor a görbe felfelé eltolódik (az ábrán a Q’ görbe szemlélteti). 

 
10.1. ábra: A makrogazdasági termelési függvény 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Mivel tehát rövid távon a munkamennyiség befolyásolja a gazdaság kibocsátását, 

nézzük meg, mitől függ ez a felhasznált mennyiség. A munkamennyiséget a munkapiacon 

eladásra kínált, illetve vásárolni kívánt mennyiségek alakítják.  

Munkakínálat: a háztartások által adott körülmények közt kínált munkamennyiség. 

Munkakereslet: a vállalati szféra által keresett munkamennyiség. 

A munkapiac jellege határozza meg, hogy a fenti két mennyiség alapján hogyan alakul 

a vállalatok által ténylegesen igénybe vett, megvásárolt munkatényező mennyisége. 

Egyensúly esetén a munkapiac nemcsak a mennyiséget, hanem annak árát – a munkabért is – 

meghatározná. A modern piacgazdaságok többségében azonban nincs munkapiaci egyensúly, 

általában túlkínálatos a munkapiac, ami jól tükröződik a munkanélküliek magas számában. 

 

 

10.2 A munkakínálat elemei, kapcsolata a reálbérhez 

 

 

A munkakínálat a háztartások által a vállalati szféra számára felajánlott 

munkamennyiség. Ennek nagyságát egy nemzetgazdaságban a következő tényezők határozzák 

meg. 

Az ország összlakosságának egy része nem munkaképes korú, a gyermekkorúak és az 

idősek nyilvánvalóan nem vesznek részt a munkakínálat alakításában. A munkaképes korú 

népesség a felnőtt lakosságot jelenti, e csoport egy része szándékozik is munkát vállalni, ők az 

aktív népesség, más szóval ők jelentik a  munkaerő-állományt. Azok a munkaképes korúak, 

akik életük jelen szakaszában nem kívánnak munkát vállalni – mert felsőoktatásban tanulnak, 

gyermeket nevelve otthon vannak, eltartottak, stb. – az ún. inaktívak csoportját alkotják, ők 

tehát nem tartoznak a munkaerő-állományba. Az aktív népesség egy része foglalkoztatott, más 

részük – akik szeretnének munkát vállalni, keresnek munkát, de éppen nem találnak – 

munkanélküli (Mankiw, 1999). A fentieket foglalja össze a 10.1 táblázat
31

. 

 

10.1 táblázat: A munkakínálat összetétele 

Összlakosság 

Munkaképes korúak Nem munkaképes korúak 

Aktívak (munkaerő-állomány) Inaktívak 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A munkakínálat és a foglalkoztatási helyzet jellemzésére számos mutatószámot közöl 

a statisztika.  

 Aktivitási ráta = aktívak száma / munkaképes korúak száma (%). Ezt szokás részvételi 

aránynak is nevezni, a felnőtt lakosságnak a munkaerő-kínálatban való részvételét méri. 

 Foglalkoztatottsági ráta = foglalkoztatottak száma/ munkaképes korúak száma (%)  

 Munkanélküliségi ráta = munkanélküliek száma / aktívak száma (%) 

A KSH adatai szerint 2010-ben Magyarországon  az aktivitási ráta 55,4%, a 

foglalkoztatási ráta 49,2% (3781 ezer fő)  a munkanélküliségi ráta 11,2% (474,8 ezer fő ) volt 

(10.2. táblázat). 

                                                 
31

 Érdemes megjegyezni, hogy az aktívak csoportjában a KSH statisztikai osztályozása szerint a 

foglalkoztatottaktól és a munkanélküliektől elkülönítve említik az önállóak (önfoglalkoztatók, vállalkozók) 

csoportját (Misz-Tömpe, 2006). 
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Kényszerű munkanélkülinek tekintjük azokat a munkanélkülieket, akik a jelen 

bérszínvonal és munkakörülmények mellett is szeretnének munkát vállalni, de nem tudnak. 

Önkéntes munkanélküli az, aki a jelen bérszínvonal mellett saját elhatározásából nem vállal 

munkát, jobban fizetett munkát keres. Ez a típusú munkanélküliség minden jól működő 

gazdaságban folyamatosan jelen van, ez teszi a munkaerőpiac kínálati oldalát dinamikussá, 

hiszen aki továbbképezi magát, a régi munkája helyett természetes módon szeretne a 

magasabb végzettségét igénylő, jobban fizetett munkát vállalni. Aki lakóhelyet változtat, az 

többnyire más munkahelyet kell, hogy keressen, azaz önként hagyja ott régi munkáját.  
 

10.2. táblázat: Foglalkoztatás és munkanélküliség Magyarországon 
 Foglalkoz- 

tatottak 

Munka-

nélküliek 

Gazdasá.-

gilag 

aktívak 

Gazdasá-

gilag nem 

aktívak 

15–74 

éves 

népesség 

Aktivitási 

arány 

Munka-

nélküli-

ségi ráta 

Foglal-

koz-

tatási 

ráta 

év ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő ezer fő % % % 

1998 3 695,60 314 4 009,60 3 792,70 7 802,30 51,4 7,8 47,4 

1999 3 809,30 285,3 4 094,60 3 693,10 7 787,70 52,6 7 48,9 

2000 3 856,20 263,7 4 119,90 3 659,60 7 779,50 53 6,4 49,6 

2001 3 868,30 234,1 4 102,40 3 670,00 7 772,40 52,8 5,7 49,8 

2002 3 870,60 238,8 4 109,40 3 652,80 7 762,20 52,9 5,8 49,9 

2003 3 921,90 244,5 4 166,40 3 578,50 7 744,90 53,8 5,9 50,6 

2004 3 900,40 252,9 4 153,30 3 567,90 7 721,20 53,8 6,1 50,5 

2005 3 901,50 303,9 4 205,40 3 517,10 7 722,50 54,5 7,2 50,5 

2006 3 930,10 316,8 4 246,90 3 474,90 7 721,80 55 7,5 50,9 

2007 3 926,20 311,9 4 238,10 3 481,30 7 719,40 54,9 7,4 50,9 

2008 3 879,40 329,2 4 208,60 3 501,60 7 710,20 54,6 7,8 50,3 

2009 3 781,90 420,7 4 202,60 3 487,10 7 689,70 54,7 10 49,2 

2010 3 781,20 474,8 4 256,00 3 430,40 7 686,40 55,4 11,2 49,2 

2011 3 811,90 467,9 4 279,80 3 395,90 7 675,70 55,8 10,9 49,7 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf001.html), letöltve: 2012.09. 21 

 

Fontos megjegyezni, hogy mind a munkanélküliek, mint az inaktívak számát 

meglehetősen nehéz pontosan meghatározni. Az inaktívak közt találhatók olyan 

reményvesztett munkanélküliek is, akik már régóta eredménytelenül keresnek munkát, ezért 

feladták a keresést és megpróbálnak valahogyan – családi támogatásból, ház körüli önellátó 

termelésből, illegális munkából, stb. – megélni. Ha azonban reményt látnának a 

munkavállalásra, inaktívból újra aktív munkakeresővé válnának. Ugyanígy, sokan vannak, 

akik azért választják az inaktivitást – például valamilyen nappali tagozatos tanulást, esetleg 

gyermekvállalást – mert az adott időszakban a munkapiacon számukra nem kínálkozik jó 

lehetőség, így életpályájuk jelen szakaszában az inaktivitással járó terveiket valósítják meg. 

Így tehát az inaktívak között jócskán vannak rejtett munkanélküliek (Mankiw, 1999). Ezért a 

gazdaság teljes (potenciális) munkaerő-kínálata az aktívakat és az inaktívak egy részét 

jelenti (akik megfelelő körülmények mellett a munkaerőpiacra csábíthatók lennének.) 

A munkanélküliséget annak kiváltó oka szerint tipizálhatjuk, így a következő típusok 

fordulnak elő a gazdaságban: 

 Frikciós (súrlódásos) munkanélküliség az a munkanélküliség, ami a munkavállalók 

önkéntes munkahely-változtatása miatt lép fel. Az egyik állásból való kilépés, és a 

másik állásban való elhelyezkedés közt eltelt időben a munkavállaló munka nélkül van, 

tehát munkanélküli, azonban ez a munkanélküliség önkéntes. Ez természetes jelenség, a 

jól működő gazdaságokban is előfordul.       

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf001.html
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 A ciklikus (konjunkturális) munkanélküliség a gazdaság hullámzó jellegének, 

fellendülések és recessziók közt való ingadozásához köthető. Fellendülés idején a 

vállalatok növelni akarják kibocsátásukat, és ehhez több munkaerőre van szükség, tehát 

a munkanélküliek száma csökken. Recesszió idején viszont a csökkenő termeléshez 

kevesebb munkaerő is elegendő, elbocsátások következnek, azaz a ciklikus 

munkanélküliség nő.  

 Strukturális munkanélküliségről akkor beszélünk, amikor a munkaerő iránti kereslet 

és a munkaerő kínálata szerkezetileg eltér egymástól. Ez előfordulhat gazdasági 

szerkezetváltáskor, amikor az újonnan beinduló ágazatban hiány van a képzett 

munkaerőből, ugyanakkor a megszűnő ágazat szakképzett munkavállalói 

munkanélkülivé válnak. Hasonló a helyzet a területi szerkezeti eltérések miatt is, ha a 

rendelkezésre álló munkaerő területileg máshol él, mint ahol szükség lenne rá. 

Magyarországon, ahol a lakosság mobilitása nagyon kicsi, ez utóbbi helyzet komoly 

problémát okoz. Szintén strukturális munkanélküliséghez vezet, ha az oktatási rendszer 

olyan szakmákban biztosít túlképzést, amelyekre a gazdaság, a vállalati szféra nem tart 

igényt. 

 Technikai (technológiai) munkanélküliség a strukturális munkanélküliségnek az a 

fajtája, amikor a gazdaság technológiai bázisának modernizálása, a nagyarányú 

gépesítés és automatizálás teszi korábbi munkavállalókat tömegesen munkanélkülivé. 

 

A ciklikus, a strukturális és a technikai-technológiai munkanélküliség kényszerű 

munkanélküliséget jelent.  

Amint említettük, a gazdaságban mindig jelen van a munkanélküliség. Amikor a 

munkapiac egyensúlyban van, tehát nincsenek kényszerű munkanélküliek, akkor is előfordul 

önkéntes munkanélküliség – tehát vannak olyan munkanélküliek, akik a munkapiaci 

egyensúlyi bérszínvonal mellett saját döntésükként nem kívánnak munkát vállalni. Ezt a 

helyzetet nevezzük természetes munkanélküliségnek, az ennek megfelelő foglalkoztatási 

szinthez tartozó kibocsátás  pedig a potenciális kibocsátás. A gazdaság recesszióban ennél 

kevesebbet termel, és nagyobb munkanélküliséget tapasztal, fellendüléskor viszont 

átmenetileg a potenciális kibocsátásnál nagyobb is lehet a termelés, hiszen ilyenkor a 

termelők a megnövekedett keresletet úgy is ki akarják elégíteni, ha az egyensúlyinál 

magasabb munkabérrel a természetes munkanélkülieket is a munkaerőpiacra vonzzák, sőt a 

tényleges dolgozókat túlórában is hajlandók foglalkoztatni (Mankiw, 1999, Misz-Tömpe 

2006, Hall-Taylor, 1997). A fentiek alapján definiálhatjuk a munkakínálat és a munkakereslet 

fogalmait, és jellemzőit. 

 

 
10.2 ábra: A munkakínálat és a reálbér kapcsolata, munkakínálati függvény 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A munkakínálat (L
S
) a háztartások által a vállalkozói szféra számára felkínált 

(„eladásra kínált”) munkamennyiség. A munkakínálatot az ellenértékként kapott bér 

vásárlóértéke, azaz a reálbér befolyásolja. Minél magasabb a reálbér, annál nagyobb a 

munkakínálat, hiszen egyrészt magas bérek mellett az inaktívak és az önkéntes 

munkanélküliek egy része is megjelenik munkavállalóként a munkapiacon, másrészt a már 

dolgozók is hajlandók lehetnek akár túlmunkát is vállalni. Így tehát a reálbér emelkedésének 

hatására az aktív népesség száma is kismértékű növekedést mutat. Reálbér-csökkenés hatására 

viszont valamelyest csökken a munkakínálat, hiszen a munkavállalásra fordított idő 

ellenértéke kevésnek bizonyulhat ugyanezen idő más célokra –például pihenésre, utazásra, 

házi munkára – való alternatív felhasználásához képest. 

Nominálbérnek  (W) nevezzük azt a pénzösszeget, amelyet a munkavállaló a 

munkája ellenértékeként kap. Reálbérnek (W/P) nevezzük a nominálbér vásárlóértékét, 

azaz a rajta megvásárolható jószágok (termékek vagy szolgáltatások) mennyiségét. A 

munkakínálati függvény a reálbér és a kínált munkamennyiség kapcsolatát írja le. 

 

 

10.3. A munkakereslet és a reálbér kapcsolata 

 

 

A munkapiac keresleti oldalán a vállalati szférát találjuk, hiszen a vállalkozások azok, 

akiknek a munkaerőre, mint termelési tényezőre szükségük van. 

A munkakereslet (L
D
) tehát a vállalati szféra által igényelt munkaerő-mennyiséget 

fejezi ki. A munkakereslet meghatározásához a 4. fejezetben a vállalati viselkedésről 

mondottakat érdemes felidézni.  

Egy vállalat akkor növeli egy ∆L mennyiséggel munkaerő-felhasználását, ha annak 

hozadéka nagyobb, mint a vele járó költségnövekedés. A ∆L pótlólagos munkamennyiség – 

amint azt a határtermék fogalmából tudjuk, - MPL  ∆L mennyiséggel növeli a kibocsátást, 

így az egységnyi munkaerő-növekedésre jutó kibocsátás-növekedés MPL , amiből MPL  P 

árbevétel-növekmény keletkezik. A munkatényező növekedésével a költségek a munkaerőnek 

fizetendő munkabér (W  ∆L) nagyságával változik, azaz ∆L=1 esetén ez a költségnövekedés 

éppen a W munkabér lesz.  A vállalatok tehát addig növelik a munkaerő-felhasználást, amíg a 

MPL  P árbevétel-növekmény legalább akkora, mint a W bérköltség-növekmény:   

MPL  P  W,  vagyis MPL  W/P. 

 

 
10.3 ábra: A munkakeresleti görbe származtatása a munka határtermék-görbéből 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vállalatok tehát addig növelik a munkatényező felhasználást, amíg a munka 

határterméke legalább akkora, mint a reálbér. Ilyen módon tehát a munkakeresleti görbe 

tulajdonképpen megegyezik a munka határtermék görbéjével (10.3. ábra). 

Láthatjuk tehát, hogy a munkakereslet csökken, ha a reálbér növekszik, hiszen a 

munka határterméke kevesebb munkamennyiségnél magasabb. Hasonlóképpen, reálbér-

csökkenés hatására a munkakereslet növekszik, mert az alacsonyabb reálbért a magasabb 

munkamennyiséghez tartozó kisebb határtermék-érték is meg tudja haladni. 

A munkakeresleti függvény a reálbér és a kínált munkamennyiség kapcsolatát írja 

le, a függvény a munkamennyiség és a reálbér közt negatív irányú kapcsolatot határoz meg. 

Magas reálbérek mellett a munkakereslet alacsony, alacsony reálbérek mellett a 

munkakereslet magas (10.4 ábra).. 

 

 
 

10.4 ábra: A munkakeresleti függvény ábrázolása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

10.4. A munkapiaci egyensúly és egyensúlytalanság, munkanélküliség 

 

 

A munkapiacon akkor van egyensúly, ha a munkakereslet és a munkakínálat 

megegyezik. Ez tehát azt jelenti, hogy az egyensúlyi reálbér mellett pontosan annyian 

keresnek állást, mint amennyi munkahely van, a vállalatok munkaerő iránti igénye 

megegyezik a háztartások által felkínált munkamennyiséggel. Ebben az esetben kényszerű 

munkanélküliség nincs, hiszen aki ezen reálbér színvonal mellett dolgozni akar, az talál is 

munkahelyet. A munkapiaci egyensúlyhoz tartozó reálbért egyensúlyi reálbérnek, a 

munkamennyiséget egyensúlyi foglalkoztatottságnak nevezzük. 

Könnyen látható, hogy ha az egyensúlyinál magasabb reálbér alakul ki egy 

gazdaságban, akkor a vállalatok az egyensúly foglalkoztatottságnál kevesebb munkaerőre 

tartanak igényt, így hiába magasabb a háztartások munkaerő-kínálata, a vállalatok alacsony 

kereslete fogja meghatározni a foglalkoztatottság szintjét. Ebben az esetben a háztartások 

kínálatának és a vállalatok keresletének különbsége adja meg a (kényszerű) munkanélküliek 

létszámát. Fordítva, ha a reálbér alacsonyabb lenne az egyensúlyi reálbérnél, akkor a 

vállalatok az egyensúlyi foglalkoztatottságnál több munkaerőre tartanának igényt, azonban a 

háztartások kínálata alacsonyabb lenne az egyensúlyi foglalkoztatottság szintjénél, így ez az 

alacsony kínálat határozná meg a ténylegesen foglalkoztatottak számát. A magas munkaerő 

iránti kereslet és az alacsony munkaerő-kínálat különbsége most a betöltetlen álláshelyek 
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számát adja meg, kényszerű munkanélküli a gazdaságban nincs. Azaz megállapítottuk, hogy 

mindkét esetben, tehát túl magas, és túl alacsony reálbérek mellett is elmarad a 

foglalkoztatottak létszáma az egyensúlyi foglalkoztatottságtól, vagyis akkor dolgoznak 

legtöbben egy gazdaságban, ha a reálbér az egyensúlyi bérrel egyezik meg, a munkapiac 

egyensúlyban van (10.5 ábra). 

 A munkapiacon akkor tudna tartósan egyensúlyi helyzet kialakulni, ha a reálbérek 

rugalmasan tudnának igazodni a kereslet-kínálati viszonyokhoz. Mivel a reálbér a 

nominálbértől és az árszínvonaltól függ, és ez utóbbit a munkapiac nem tudja közvetlenül 

befolyásolni, a reálbér akkor tud alkalmazkodni, ha a nominálbérek rugalmasak. Rugalmas, 

azaz a piaci kereslet-kínálathoz alkalmazkodó nominálbérek esetén az árszínvonal 

változásának hatására – amely megváltoztatja a korábbi nominálbér reál-értékét – a 

nominálbér mindig úgy alakul, hogy reálértéke megegyezzen a munkapiaci egyensúlyi 

reálbérrel. Azaz árszínvonal-emelkedést nominálbér-növekedés, árszínvonal csökkenést 

nominálbér csökkenés követ, így a reálbér szintje változatlan. Ekkor a munkapiacon mindig 

egyensúly van, kényszerű munkanélküliség nincs, és a foglalkoztatottság maximális. Ehhez a 

foglalkoztatási szinthez a makrogazdasági termelési függvény a potenciális kibocsátás értékét 

rendeli, csak önkéntes munkanélküliség van, méghozzá ez a természetes munkanélküliség. 

 

 
10.5 ábra: A munkapiaci egyensúly  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A valóságban azonban ez nem nagyon jellemző. A nominálbérek rövid távon az 

árszínvonaltól függetlenül állandóak (ragadós nominálbérek),  hosszú távon pedig 

növekednek. Az állam befolyásolja a nominálbéreket a minimálbér meghatározásával, a 

bérarányok és bérdifferenciák előírásával, a bérek inflációkövető indexálása, és más 

eszközök segítségével. A munkavállalók érdekképviselete és a munkaadók közti bér-alkuk, 

megállapodások szintén a nominálbérek kötöttségét eredményezik. Mindezek 

eredményeképpen rövid távon a nominál bérszínvonal állandó, és ha az árszínvonal változik, 

akkor fix nominálbérek miatt a bér reálértéke is változik. A változó reálbérek miatt változik a 

foglalkoztatottság, és általában elmarad a maximálistól, azaz az egyensúlyitól. Ezért a 

kibocsátás is elmarad a potenciálistól. A túl magas reálbérekre sem a háztartások, sem a 

vállalatok nem tudnak megoldást – hiszen ezt a bérszínvonalat a magánszféra felett álló 

szervezetek határozzák meg (állam, szakszervezetek), ennek következménye pedig a 

munkanélküliség. Túl alacsony reálbérek esetén azonban a vállalatok önkéntesen emelhetik a 

nominálbért, visszacsábítva a munkavállalókat a munkapiacra, és közeledve az egyensúlyi 

foglalkoztatottság, és a potenciális kibocsátás felé (Samuelson-Nordhaus, 1987; Misz-

Tömpe,2006). 
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10.3 táblázat: A 15–64 éves népesség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi rátái néhány 

európai országban 
Ország Foglalkoztatási ráta, százalék munkanélküliségi ráta, % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Ausztria 71,4 72,1 71,6 71,7 72,1 4,5 3,9 4,9 4,5 4,2 

Belgium 62 62,4 61,6 62 61,9 7,5 7 8 8,4 7,2 

Bulgária 61,7 64 62,6 59,7 58,5 6,9 5,7 6,9 10,3 11,3 

Csehország 66,1 66,6 65,4 65 65,7 5,4 4,4 6,8 7,4 6,8 

Dánia 77 77,9 75,3 73,3 73,1 3,8 3,4 6,1 7,6 7,7 

Egyesült Királyság 71,5 71,5 69,9 69,5 69,5 5,4 5,7 7,7 7,9 8,2 

Észtország 69,4 69,8 63,5 61 65,1 4,8 5,6 14,1 17,3 12,8 

Franciaország 64,3 64,8 64 63,8 63,8 8 7,4 9,2 9,4 9,3 

Görögország 61,4 61,9 61,2 59,6 55,6 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 

Lengyelország 57 59,2 59,3 59,3 59,7 9,7 7,2 8,3 9,7 9,8 

Lettország 68,3 68,6 60,9 59,3 61,8 6,1 7,7 17,5 19 15,6 

Litvánia 64,9 64,3 60,1 57,8 60,7 4,4 5,9 13,9 18 15,6 

Luxemburg 64,2 63,4 65,2 65,2 64,6 4,1 5,1 5,2 4,4 4,9 

Magyarország 57,3 56,7 55,4 55,4 55,8 7,4 7,9 10,1 11,2 11,0 

Németország 69,0 70,1 70,3 71,1 72,5 8,8 7,6 7,9 7,2 6,0 

Olaszország 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 6,2 6,8 7,9 8,5 8,5 

Románia 58,8 59 58,6 58,8 58,5 6,8 6,1 7,2 7,6 7,7 

Spanyolország 65,6 64,3 59,8 58,6 57,7 8,3 11,4 18,1 20,2 21,8 

Svédország 74,2 74,3 72,2 72,7 74,1 6,2 6,3 8,5 8,6 7,7 

Szlovákia 60,7 62,3 60,2 58,8 59 11,2 9,5 12,1 14,4 13,6 

Forrás: KSH adatok (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int012.html és 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int013.html), letöltve: 2012.09.21. 

 

 

10.5.  Az aggregált kínálat alakulása, kapcsolata a munkapiaccal 

 

 

A 7.2 fejezetben már bemutattuk az aggregált kínálat fogalmát. Most megnézzük, 

hogy mitől függ ennek alakulása. 

Az aggregált kínálat (AS) a makrogazdasági kibocsátás és az árszínvonal 

kapcsolatát írja le, azaz azt mutatja meg, hogy adott árszínvonal mellett hogyan alakul a 

gazdaság által előállított jószágmennyiség. Amint azt korábban láttuk, rövid távon ez – a 

rövidtávú makrogazdasági termelési függvényen keresztül – a foglalkoztatási szint függvénye. 

A foglalkoztatás viszont a reálbérektől, ezek pedig a nominálbérektől és az árszínvonaltól 

függenek. Tételezzük fel, hogy a munkapiac az aktuális árszínvonal és nominál bérszínvonal 

mellett egyensúlyban van (azaz a ragadós nominálbérek éppen az egyensúlyi reálbért 

határozzák meg az aktuális árszínvonal mellett).  

A nominálbérek ragadósságát – rögzítettségét – feltételezve az árszínvonal emelkedése 

a reálbért csökkenti, ezáltal csökkenti a munkakínálatot. Ez esetben a vállalati szféra részéről 

indokolt, és lehetséges is a nominálbér emelése, hiszen munkaerőhiány, üres álláshelyek a 

jellemzők. A nominálbért ilyen esetben célszerű annyira felemelni, hogy a magasabb 

árszínvonal mellett is egyensúlyi szintre kerüljön a reálbér. Ekkor egyensúlyi foglalkoztatás 

mellett a gazdaság a potenciális kibocsátás szintjén termel. További árszínvonal-emelkedés 

hatására ismételt nominálbér-emeléssel egyensúlyi szinten tartható a foglalkoztatás, és a 

gazdaság kibocsátása a potenciális kibocsátás szintjén marad. Ebben az esetben tehát az 

aggregált kínálat megegyezik a potenciális kibocsátás szintjével (10.6 ábra bal oldali panel).  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int013.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int013.html
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AS túl alacsony reálbérnél AS túl magas reálbérnél 

10.6 ábra: Aggregált kínálat rugalmatlan munkapiac és ragadós nominál bérek mellett 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha viszont az egyensúlyi reálbérnél magasabb reálbér jellemzi a gazdaságot, azaz a 

rögzített nominálbér mellett az egyensúlyi reálbérnek megfelelő árszínvonalnál alacsonyabb 

az aktuális árszínvonal, akkor a gazdaságot alacsony munkakereslet és munkanélküliség 

jellemzi, amire csak a bérszínvonal csökkentése lehetne a megoldás. A nominálbérek azonban 

lefelé nem korrigálhatók, tehát alacsony foglalkoztatottság és alacsony kibocsátás jellemzi a 

gazdaságot. Ha most árszínvonal-emelkedés következik be, ennek hatására a reálbér csökken, 

és elkezd az egyensúlyi bérszínvonal felé közeledni. Emiatt nő a foglalkoztatottság és a 

kibocsátás is, tehát az aggregált kínálat növekvő lesz (10.6 ábra jobb oldali panel).  

 

 
10.7. ábra: Az AS aggregált kínálati függvény 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

Összefoglalva tehát rögzített nominálbérek mellett az egyensúlyi reálbérnek megfelelő 

árszínvonal alatt az AS növekvő, annál magasabb árszínvonalak mellett az AS értéke 

változatlan és a potenciális kibocsátás értékével egyezik meg (10.7 ábra).  

Az aggregált kínálat fenti – rövid távú – értelmezését nevezik keynes-i AS függvénynek 

(Misz-Tömpe, 2006). 
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10.6.  Az árszínvonal alakulása 

 

 

Az előzőekben áttekintettük az aggregált keresleti függvény és az aggregált kínálati 

függvény származtatását rövid távú helyzetben, ragadós béreket feltételezve. Mind az 

aggregált kereslet, mind pedig az aggregált kínálat az árszínvonal és a makrogazdasági 

kibocsátás közti kapcsolatot ír le. Az aggregált kereslet a különböző árszínvonalak mellett 

elkölteni kívánt jövedelmet határozza meg, az aggregált kínálat pedig a megtermelt, előállított 

jövedelmet, azaz a makrokibocsátást. Ha a makrokibocsátás és az elkölteni kívánt jövedelem 

valamely árszínvonal mellett megegyezik, akkor a makrogazdaságban fennáll az aggregált 

kereslet és aggregált kínálat egyensúlya. A makrogazdaságban az árszínvonalnak tehát úgy 

kell alakulnia, hogy az aggregált kereslet és aggregált kínálat egyensúlyát biztosítsa. 

Az AS függvény szerint a makrokibocsátás maximális értéke a potenciális kibocsátás, 

amelyet ragadós nominálbérek mellett a munkapiaci egyensúlyt biztosító árszínvonalnál 

érhetünk el. Ha az árszínvonal ennél magasabb, akkor az alacsony reálbérek fékeznék a 

munkavállalási hajlandóságot, tehát ilyenkor indokolt a vállalati szféra részéről a béremelés 

arra a szintre, amely a magasabb árszínvonal mellett is fixen tartja a reálbér szintjét. Az 

egyensúlyi reálbér a munkapiacon egyensúlyt jelent, tehát maximális foglalkoztatási szintet, 

továbbá maximális makrogazdasági összkibocsátást. Az, hogy ténylegesen eléri-e a 

kibocsátás ezt a szintet, az aggregált kereslet alakulásától is függ. Általában azt tapasztaljuk, 

hogy az egyensúlyi árszínvonal mellett túlkínálatos a makrogazdaság, azaz a makrokereslet 

elmarad a potenciális kibocsátástól. Emiatt az AD-AS egyensúly a Pe egyensúlyi 

árszínvonalnál és a potenciális kibocsátásnál alacsonyabb P és Y szintnél következik be (10.8 

ábra). Ez pedig azt jelenti, hogy a munkapiaci egyensúlyt biztosító reálbérhez szükséges 

árszínvonalnál az AD-AS egyensúlyt biztosító Pe  árszínvonal általában alacsonyabb. Ehhez az 

árszínvonalhoz viszont az egyensúlyinál magasabb reálbér tartozik, ami túlkínálatos 

munkapiacot, alacsony foglalkoztatottságot és munkanélküliséget eredményez. Az alacsony 

foglalkoztatottság miatt a kibocsátás és a makrojövedelem elmarad a potenciális 

kibocsátástól, a gazdaság a kapacitásai alatt teljesít. Ez a makrogazdasági egyensúly tehát azt 

jelenti, hogy egyensúly van a makrokereslet és makrokínálat (AD-AS) között, egyensúly van 

az árupiacon és a pénzpiacon – hiszen az AD minden egyes pontja az IS-LM egyensúlyt 

biztosító (P,Y) párt határoz meg, viszont nincs egyensúly a munkapiacon, a gazdaságot 

munkanélküliség jellemzi.  

 

 
10.8. ábra: Az AD-AS egyensúly és az árszínvonal alakulása 

Forrás: Saját szerkesztés  
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10.6. Az infláció fogalma, típusai, mérése, a keresleti és kínálati infláció okai, ár-bér 

spirál 

 

 

Az infláció az árszínvonal tartós és általános emelkedése, azaz egységnyi pénz 

vásárlóerejének folyamatos csökkenése. A pénz vásárlóértéke az árszínvonal-változás 

reciproka. Az infláció tehát azt jelenti, hogy a pénzmennyiség megnövekedik a mögötte álló 

árualap (termelés) növekedése nélkül. Mindez tipikusan a belső érték nélküli pénz 

elértéktelenedését jelenti. A történelem során számos alkalommal tapasztalható volt az árak 

tartós emelkedése, összességében a 19. század eleje óta Európában az árak - és a reálbérek is 

megsokszorozódtak. Az USA-ban a polgárháború (1861-1865) időszakában tapasztaltak 

először jelentős – közel 100%-os – áremelkedést. A történelem során a háborús időszakok 

nagyarányú árszínvonal-emelkedéssel jártak, majd a háborúk végeztével az árak mérséklődtek 

(Samuelson-Nordhaus, 1987). Ilyen hiperinflációs időszakok voltak az I. és a II. világháború 

utáni évek (Magyarországon ez 1946-ig, az új forint bevezetéséig tartott). Napjainkban, a 

modern piacgazdaságban az infláció folyamatosan jelen van
32

. Deflációnak nevezzük az 

árszínvonal csökkenését. 

Az infláció mérése az árindex segítségével történik. Az inflációs ráta az árváltozás 

mértéke az előző évi árszínvonal százalékában kifejezve. Az árszínvonal – ahogy azt a 7. 

fejezetben bemutattuk – többféle módon számítható, a legelterjedtebb a fogyasztási javak 

meghatározott körére a fogyasztói árszínvonal és a fogyasztói árindex (CPI) kiszámítása, 

tehát az inflációt többnyire a fogyasztói árak emelkedésével azonosítják. Lehet termelői – 

ipari, mezőgazdasági – árszínvonalat és árindexet is számítani, vagy a GDP-deflátor 

számításának módszertana alapján meghatározni az árváltozások mértékét (Misz-Tömpe, 

2006).    

Az  infláció nem azt jelenti, hogy minden termék ára egységesen az infláció 

mértékével emelkedik Egyes javak az infláció mértékét meghaladóan drágulhatnak, mások – 

például műszaki, elektronikai cikkek – árai esetleg csökkenhetnek is. Az infláció mértéke 

ezek súlyozott átlagaként áll elő. Emiatt az infláció hatásai sem egységesek az egész lakosság 

számára.  

Az infláció hátrányosan érinti azokat a fogyasztói csoportokat, akik által vásárolt 

áruösszetételben több az átlagot meghaladó mértékben dráguló termék vagy szolgáltatás. 

Úgyszintén hátrányos azok számára, akik megtakarításaikat fix nominál kamatláb mellett 

helyezték el a bankban, hiszen az év végére a kamattal megnövelt megtakarított pénzösszeg 

vásárlóértéke kisebb lesz, mint amennyit az év elején reméltek.  

Az infláció viszont előnyösen érintheti azokat, akik hitelt vettek fel fix nominál 

kamatláb mellett, hiszen az év végére a kamattal növelt visszafizetendő összeg vásárlóértéke 

kisebb lesz, mint amennyivel a hitel felvételekor számoltak. Úgyszintén az infláció nyertesei 

azok, akik fogyasztói kosarában, áruösszetételében viszonylag sok olyan termék van, amelyek 

ára alig emelkedik, vagy esetleg csökken (például értékes műszaki cikkek, luxuscikkek), míg 

a mindennapi élelmiszerek és energiahordozók a vásárlásaikban kisebb súllyal szerepelnek. 

Azaz az infláció hatására a jövedelmek újraelosztása megy végbe, meglehetősen 

kiszámíthatatlan, hogy kik lesznek a nyertesek és kik a vesztesek (Samuelson-Nordhaus, 

1987).  

                                                 
32

 Technikai értelemben nem minden áremelkedés inflációs jellegű. Ha az árak azért emelkednek, mert az 

árukészlet kicserélődik, jobb minőségű, értékesebb termékekre, akkor ez nem a pénz elértéktelenedését, hanem a 

javak értékének megfelelő áremelkedést jelent.  
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Az infláció osztályozható a fő kiváltó okai szerint. Mivel az infláció – azaz az 

árszínvonal emelkedése – az aggregált kereslet és az aggregált kínálat közti egyensúly 

megbomlásából származik, kiváltó oka lehet a kereslet megnövekedése, és a kínálat 

csökkenése is. Ennek értelmében két alaptípust szokás megkülönböztetni. Ezek a  

 

 kereslet- húzta infláció (keresleti infláció), és a 

 költség-tolta infláció (kínálati infláció, költség-infláció). 

 

A kereslet-húzta infláció az aggregált kereslet megnövekedéséből ered. Ebben az 

esetben az aggregált keresletet befolyásoló tényezők valamelyike – azaz az árupiaci vagy a 

pénzpiaci keresleti tényezők – változnak meg. Így például a kormányzati költekezés, 

háztartások fogyasztása, vagy a beruházási kereslet növekedése vezethet inflációhoz. Ezeket a 

profitvárakozások javulása, a pénzkibocsátás, és emiatt a kamatlábak csökkentése, az inflációs 

várakozások miatt előrehozott kiadások, vagy az adócsökkentés illetve állami támogatások és 

segélyek révén a rendelkezésre álló jövedelem növekedése okozhatják. Hasonló a hatása a 

megtakarítási hajlandóság csökkenésének, ami a jövedelmek nagyobb részének fogyasztási 

célokra való felhasználásához vezet. A fenti tényezők összességében az aggregált kereslet 

növekedéséhez, az aggregált keresleti görbe felfelé való eltolódásához vezetnek. Ez 

áremelkedéssel, de ugyanakkor jövedelemnövekedéssel jár. 

A kínálati, azaz költség-infláció az aggregált kínálat visszaesésében mutatkozik meg. 

Kiváltói lehetnek az egyes termelési tényezők áremelkedése – például a munkát terhelő adók, 

vagy a nominálbérek emelése egyaránt a munkatényező költségnövekedéséhez vezet. 

Hasonlóképpen, a felhasznált tőkejavak költsége is emelkedhet, például valamilyen importált 

termelési tényező – például energiahordozó - esetében. A megdrágult termelési tényezőkből a 

termelők kevesebbet képesek megvásárolni, illetve a költségnövekedés miatt emelni 

kénytelenek termékeik árait. Ezáltal az aggregált kínálat csökken, az aggregált kínálati görbe 

felfelé eltolódik. Így tehát az árak emelkednek, és a makrogazdasági jövedelem csökken 

(10.9. ábra). 

 

 

 
Az ár-bér spirál 

10.9. ábra: A keresleti infláció, a kínálati infláció és az ár-bér spirál 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A gazdasági szereplők természetesen igyekeznek döntéseikben figyelembe venni a 

várható inflációt, és próbálják annak negatív hatását kiküszöbölni. Az ár-bér- spirál 

jelensége a gazdasági szereplők inflációs várakozásainak hatását mutatja be: Az árupiacon a 

szereplők az árak emelkedésére számítanak (inflációs várakozások). Ennek hatására 

igyekeznek még az áremelkedés bekövetkezése előtt minél több árut megvásárolni – ezáltal az 

árupiaci kereslet nő, a folyamat keresleti inflációt gerjeszt. Ahhoz viszont, hogy az 

áremelkedés okozta vásárlóerő-csökkenést kompenzálják, a munkavállalók nominál 
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béremelést követelnek, amelyet el is tudnak érni. Ezáltal a termelés költségei növekednek, ez 

költség-inflációt vált ki, az aggregált kínálatot csökkenti. Ahogy az AS és az AD is eltolódik, 

az egyensúlyi árszínvonal emelkedik, ugyanakkor az aggregált kereslet emelkedése által 

generált makrojövedelem-növekedést ellensúlyozza az aggregált kínálat csökkenése által 

kiváltott jövedelemcsökkenés. Azaz változatlan makrojövedelem mellett árszínvonal-

emelkedés következett be. A gazdasági szereplők várakozásai ezáltal beigazolódnak, ami 

megerősíti őket viselkedésükben, tehát a folyamat folytatódni fog (10.9. ábra). 

Az inflációt az inflációs ráta nagysága szerint is osztályozhatjuk – kúszó, vágtató és 

hiperinflációnak nevezve az egyes szinteket (Meyer-Solt, 1997, Misz-Tömpe, 2006):  

• Kúszó infláció az évi néhány százalékos árszínvonal emelkedés; az árak mérsékelten 

nőnek, nagyobb sokkhatások nélkül, így ez az áremelkedés a gazdaság számára nem 

okoz különösebb problémát, lényegében kiszámítható a várható áremelkedések hatása. 

Napjainkban hazánkat, és az Európai Unió tagországait ilyen inflációs helyzet 

jellemzi. 

• Vágtató infláció az évi két- vagy három számjegyű inflációs rátát mutató 

áremelkedés. Bár a gazdaság még működőképes, a pénz gyorsan veszít az értékéből, 

ezért a gazdasági szereplők pénzbeli megtakarítások helyett értékállóbb befektetési 

formákat keresnek. Ilyenkor mindenki igyekszik a pénzét gyorsan elkölteni, hogy 

megelőzze annak elértéktelenedését, ami gyors keresletnövekedéshez vezet. Ilyen 

inflációs helyzet volt tapasztalható Magyarországon az 1990-es években. 

• Hiperinfláció az az árszínvonal emelkedés, amely az országban már napi, illetve heti 

szinten is két- vagy három számjegyű inflációs rátát mutat. Ez már nem képes a 

gazdaság zavartalan működését biztosítani, hiszen napok, sőt órák alatt is töredékére 

csökkenhet a pénz vásárlóértéke. Ilyen hiperinflációs időszak volt az 1920-as évek 

Németországában, vagy Magyarországon 1946-ban az új forint bevezetése előtt. 

 

10.1 táblázat: Árszínvonal-változások néhány európai országban 

Fogyasztói árindex (%) Magyarország Németország USA Csehország 

2006 4,0 1,8 3,2 2,1 

2007 7,9 2,3 2,9 3,0 

2008 6,0 2,8 3,8 6,3 

2009 4,0 0,2 -0,3 0,6 

2010 4,9 1,2 1,6 1,5 

2011 3,9 2,5 3,1 1,9 

2012 (első negyedév) 5,2 1,9 2,1 3,5 
Forrás: World Economic Outlook, April 2012 alapján saját szerkesztés 

 

Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Mit értünk makrogazdasági termelési függvényen, mit jelent ennek rövid távú 

változata? 

2) Mi a kapcsolat a makrogazdasági termelési függvény és a munkaerő létszáma 

között? 

3) Mit jelent a munkakereslet és a munkakínálat? 

4) Kikből áll az aktív népesség, kik az inaktívak és kik a munkanélküliek? 

5) Mit fejez ki az aktivitási ráta, a foglalkoztatottsági ráta és a munkanélküliségi 

ráta? 

6) Milyen kapcsolatban van a munkakereslet illetve a munkakínálat a reálbérekkel? 



 135 

7) Mutassa be a munkapiaci egyensúly jelentését, és a munkapiaci 

egyensúlytalanság mellett kialakuló foglalkoztatottságot. 

8) Hogyan származtatható az aggregált kínálat a munkapiac és a makrogazdasági 

termelési függvény segítségével? 

9) Hogyan alakul ki az AD-AS egyensúly, és az árszínvonal a gazdaságban? 

10) Mit jelent az infláció, hogyan mérjük, milyen fajtáit ismerjük az infláció 

mértékének? 

11) Mi a keresleti és mi a kínálati infláció, mit jelent az ár-bér spirál fogalma? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

 

1. Egy ország gazdaságát a következő termelési függvény jellemzi:  Y = K
1/3 

×L
2/3 

A gazdaság 1000 egységnyi tőkével és 1000 főnyi munkaerő állománnyal rendelkezik. 

a. Határozzuk meg a munkakeresleti függvényt, mint a reálbér és a tőkeállomány 

függvényét. (Segítség: a munkaerő iránti keresletet az MPL = W/P összefüggés 

határozza meg, az MPL  a termelési függvény L szerinti első deriváltja, azaz :
 

MPL = (2/3) × K 
1/3 

×L 
-1/3 

). 
 
 
 

b. Ha a reálbér rugalmasan képes alkalmazkodni a munkakereslet és munkakínálat 

alakulásához, a munkapiaci egyensúlyt biztosítva, akkor mennyi ez az egyensúlyi 

reálbér? Mennyi ekkor a foglalkoztatottak száma, és a kibocsátás? Mennyi munkabért 

kapnak összesen a foglalkoztatottak? 

c.  Tegyük fel, hogy a parlament a dolgozók életszínvonalát emelni szeretné, ezért 

törvényt fogad el, hogy a reálbér legalább a kibocsátás 1 egységével azonos mértékű 

legyen. Hogyan viszonyul ez a reálbérszint az egyensúlyi reálbérhez?  

 

2. Egy országban a  munkakeresleti függvény L
D
 = 220 – 40 W/P. A munkakínálati 

függvény  L
S
 = 80 W/P – 20. A népesség = 400, ebből 150 a nem munkaképesek száma.  

a, Számítsuk ki a foglalkoztatottak számát W/P = 2,5 mellett. Mennyi ekkor a 

munkanélküliek száma és mennyi a munkanélküliségi ráta? 

b, Feltéve, hogy az aktívak száma mindig a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes 

számával egyenlő, számítsuk ki az aktivitási rátát, és adjuk meg az inaktívak számát. 

 

 3. Egy országban a  munkakeresleti függvény L
D
 = 220 – 40 W/P.  A munkakínálati 

függvény  L
S
 = 80 W/P – 20. A népesség = 400, ebből 150 a nem munkaképesek száma. 

a, Milyen reálbér mellett lesz legnagyobb a foglalkoztatottak száma? Mennyien 

dolgoznak ekkor?  

b, Ha a makrogazdasági termelési függvény Y= K · L – L 
2  

 és K =300 a gazdaságban 

rendelkezésre álló tőkeállomány. Mennyi lesz a makrogazdasági kibocsátás 

egyensúlyi reálbér mellett?  
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11. fejezet: Gazdaságpolitikai eszközök, a gazdaság nemzetközi kapcsolatai  

 

 
11.1. Az állami beavatkozás indokoltsága, területei, feladatai 

 

 

Ahogy azt már a jelen jegyzet 6. fejezetében a közjavak és az externáliák fogalmainak 

tárgyalásakor kifejtettük, a modern piacgazdaság számos esetben nem képes biztosítani a 

gazdaság zökkenőmentes működését, a spontán piaci szabályozás alapján kialakuló 

egyensúlyi helyzetek a társadalom számára az optimálistól eltérő megoldásokat alakítanak ki. 

Az államnak tehát be kell avatkoznia a gazdaság működésébe, befolyásolnia – korlátoznia, 

vagy segítenie – kell a magánszféra működését, tevékenységeit. Az állami beavatkozás fő 

területei a jövedelmek központosítása és újraelosztása (jövedelemcentralizáció és 

redisztribúció); a piaci feltételek biztosítása valamint a hazai gazdaság védelme. A 

beavatkozás egyes indokai a hatékonyság növelését szolgálják, mások a méltányosság elvét 

fejezik ki. Hatékonyságnövelő az energiatakarékos technológiák bevezetéséhez adott állami 

támogatás vagy adókedvezmény, méltányossági indoknak tekinthető a rokkantsági ellátás, 

amellyel az állam a saját erőforrásokkal, munkavégző képességgel nem rendelkezők számára 

is biztosítja a megélhetéshez szükséges jövedelmet, vagy a gyermeknevelési támogatás, amely 

jövedelemmel nem járó, de társadalmilag fontos, elismert tevékenység. 

Az állam gazdasági feladatai három feladatcsoportra bonthatók (Misz-Tömpe, 2006), 

a stabilizáció, a redisztribúció és az allokáció feladataira. 

A stabilizáció a gazdaság működőképességének fenntartását jelenti, tehát az ehhez 

szükséges intézményi, jogi, közhatalmi háttér fenntartását és működtetését, a gazdasági 

ellenőrzés és szabályozás biztosítását. Az állam emellett figyelemmel kíséri a főbb gazdasági 

folyamatokat (infláció, gazdasági növekedés), és megpróbálja azokat kedvező irányba terelni. 

A redisztribúció elosztási, újraelosztási feladatokat jelent. A jövedelmek egy részének 

adók formájában történő elvonása, majd az így befolyó források támogatások formájában 

való újraelosztása, továbbá az állam, államháztartás feladatainak ellátásához szükséges 

intézményhálózat (államapparátus, rendőrség, hadsereg) fenntartása tartoznak ebbe a 

feladatkörbe. 

Az allokációs feladatok az erőforrásoknak a közérdeknek megfelelő elosztását segítik 

elő. A társadalom igényel olyan javakat és szolgáltatásokat is, amelyek biztosítását a 

magánszféra nem vállalja magára, ezért az államnak kell gondoskodnia előállításukról.. Ezek 

többnyire nagy tőkebefektetéssel járó tevékenységek, melyek megtérülése kétséges, vagy 

nagyon hosszú időt vesz igénybe – például az autópálya-építések, közösségi 

közlekedéshálózat kialakítása – vagy nem járnak mérhető nyereséggel (oktatás, egészségügy), 

azonban a társadalom számára fontosak.  

 

 

11.2. A fiskális és monetáris politika alapfogalmai, eszközei 

 

 

A fent megfogalmazott feladatok ellátásának módját, konkrét céljait és eszközeit a 

gyakorlatban az állam gazdaságpolitikája fogalmazza meg.  

A gazdaságpolitika az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit jelenti, 

amelyeket az állam politikai és társadalmi céljainak megvalósítása érdekében a gazdaság 

befolyásolására alkalmaz. A gazdaságpolitika a megvalósítandó célokat, és az ezek 

eléréséhez szükséges eszközöket rögzíti. Általános célja a gazdasági jólét növelése, amelyet 
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rész-célokra lebontva próbál elérni. Ezek a következők: A gazdasági stabilitás elősegítése 

(ideértve az árszínvonal, foglalkoztatás, fizetési mérleg-egyensúly  mutatóinak stabilitását), a 

gazdasági növekedés elősegítése, a gazdasági struktúraváltás elősegítése, továbbá a 

jövedelemelosztás befolyásolása, korrekciója. 

A fenti célok azonban nem függetlenek egymástól, gyakori, hogy az egyik cél 

irányába történő elmozdulás ront a másik cél elérésének lehetőségein. Ezért a 

gazdaságpolitikának különös gonddal kell eljárnia már a konkrét célok kitűzésénél is, hogy 

ezek ne legyenek egymással ellentmondásban, ami egyben a rész-célok rangsorolását is 

jelenti. A lehetséges célok közül a gazdasági növekedés elősegítését tekinti fő céljának a 

növekedésorientált gazdaságpolitika, az árszínvonal stabilitás megőrzését az antiinflációs 

gazdaságpolitika (Misz-Tömpe, 2006). 

A gazdaságpolitikai célok elérésének legjellemzőbb eszközeit a következőképpen 

csoportosíthatjuk: 

Keresletorientált eszközök: olyan eszközök tartoznak ide, amelyek az aggregált 

kereslet alakulását befolyásolják. Ezen eszközök egy része a makrogazdaság árupiacát – és 

ezáltal az IS- görbét – befolyásolja, más részük a pénzpiacokat (az LM-görbe helyzetét) érinti.  

 A kínálatorientált eszközök a makrogazdasági kibocsátást, azaz az aggregált 

kínálatot befolyásolják, méghozzá a munkapiacot – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és 

közterhek révén – és a makrogazdasági termelési függvényt – a termelési tényezők árát, a 

technológiai fejlesztéseket érintő adó- és támogatáspolitika révén. 

A keresletorientált eszközökön belül a pénzpiacot (tehát az LM-görbe helyzetét) a 

monetáris politika révén befolyásolja az állam. A monetáris politika a forgalomban lévő 

pénz mennyiségét befolyásolja, a kamatok, a kötelező tartalékráta, az árfolyamok 

befolyásolása révén.  

A költségvetési, más néven fiskális politika az állam bevételeit (tehát az adókat) és 

kiadásait (azaz a kormányzati vásárlásokat és a transzfereket) alakítja. A kínálatorientált 

eszközök, valamint a keresletorientált, árupiacra (azaz az IS-görbére) ható eszközök tartoznak 

ide (Meyer-Solt,1997; Misz-Tömpe, 2006). A fenti fogalmakat foglalja össze a 11.1 ábra. 

 
11.1.ábra: A gazdaságpolitika irányzatai 

Forrás: Saját szerkesztés Meyer-Solt (1997) alapján. 

 

Mind a fiskális, mind a monetáris politika esetében beszélhetünk expanzív (növelő) és 

restriktív (csökkentő, korlátozó) eszközökről. Az expanzív fiskális politika célja a 

makrokereslet növelése, amelyet jellemző módon a kormányzati kiadások növelése, a 
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transzferek növelése, vagy az adók csökkentése révén ér el. A restriktív fiskális politika a 

fenti tényezők ellentétes irányú változtatásával valósítható meg. A fiskális politik 

eredményeképpen az IS-görbe eltolódik (expanzív politika esetében felfelé, restriktív politika 

esetében lefelé), aminek eredményeképpen az AD aggregált keresleti görbe is hasonló 

elmozdulást mutat. Az expanzív monetáris politika a makrokeresletet a pénzkínálat növelése 

révén kívánja megvalósítani. A restriktív monetáris politika pedig a pénzkínálatot csökkenti. 

A monetáris politika az LM-görbe helyzetét befolyásolja, az expanzív esetben változatlan 

jövedelmekhez alacsonabb kamatlábat, restriktív esetben pedig magasabb kamatlábat rendel. 

A 11.2 ábrán bemutatjuk a fiskális és monetáris politika eszköztárának néhány példáját. 

 

 
Expanzív fiskális politika, G növelése  

Restriktív fiskális politika, adók emelése 

 
Expanzív monetáris politika, 

pénzmennyiség növelése 

 
Restriktív monetáris politika, 

pénzmennyiség csökkentése 

11.2 ábra:  Fiskális és monetáris politika az IS-LM modellben 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amennyiben a kormányzat célja a gazdasági növekedés elősegítése, akkor 

keresletorientált eszközökkel az AD jobbra tolódását kellene elérnie. Ezt megteheti monetáris, 

és fiskális eszközökkel egyaránt. Nem mindegy azonban, hogy a választott eszköznek milyen 

hatása lesz a többi makrogazdasági mutatóra. 

Az expanzív fiskális politika példája: A G értékének növelése bármely kamatláb (és 

beruházási szándék) mellett nagyobb jövedelmet igényel makrokeresleti tényezők 

kielégítéséhez, ezáltal az IS felfelé eltolódik. A magasabb jövedelem a pénzpiaci keresletet is 

megnöveli, és az LM-görbe mentén felfelé történő elmozdulást okoz. Így az új IS-LM 
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egyensúly bármely P árszínvonal esetén a korábbinál magasabb kamatlábakat és 

jövedelmeket okoz. Mindennek hatására az AD felfelé eltolódik (az aggregált kereslet megnő) 

aminek hatására az AS (aggregált kínálat) növekedni kezd. A magasabb aggregált kereslet és 

kínálat magasabb egyensúlyi makrojövedelmet, és egyúttal magasabb árszínvonalat 

eredményez (11.2 ábra, bal felső panel). 

A restriktív fiskális politika példája: Az adók (T) értékének csökkentése csökkenti a 

rendelkezésre álló jövedelmet, és így a fogyasztási keresletet. Ekkor bármely kamatláb (és 

beruházási szándék) mellett kisebb jövedelem elegendő a makrokeresleti tényezők  

kielégítéséhez, ezáltal az IS lefelé eltolódik. A kisebb jövedelem a pénzpiaci keresletet is 

csökkenti, és az LM-görbe mentén lefelé történő elmozdulást okoz. Az új IS-LM egyensúly 

bármely P árszínvonal mellett a korábbinál alacsonyabb kamatlábakat és jövedelmeket okoz. 

Így az AD lefelé eltolódik (az aggregált kereslet csökken), mire az AS (aggregált kínálat) is 

csökkenni kezd. Az alacsonyabb aggregált kereslet és kínálat kisebb egyensúlyi 

makrojövedelmet, és kisebb árszínvonalat eredményez (11.2 ábra, jobb felső panel). 

Az expanzív monetáris politika példája: A nominális pénzkínálat növelése (például 

a refinanszírozási kamatláb, vagy a kötelező tartalékráta csökkentése révén) az M
S
/P reál 

pénzkínálat bővülését okozza. Ennek minden jövedelemszint és P árszínvonal mellett a 

pénzkereslet nagyobb pénzkínálattal áll szemben, ami a pénzpiaci kamatok csökkentését 

okozza, tehát adott makrojövedelmekhez a korábbiaknál alacsonyabb kamatok alakulnak ki. 

Így az LM-görbe lefelé (jobbra) eltolódik.  Az alacsonyabb kamatok az árupiacon növelik a 

beruházási keresletet, ezáltal a makrokereslet egészét, így az árupiacon az alacsonyabb 

kamatok és magasabb jövedelmek irányába mozdulunk el az IS-görbén. Így az új IS-LM 

egyensúly bármely P árszínvonal esetén a korábbinál alacsonyabb kamatlábakat és magasabb 

jövedelmeket okoz. Ez azt jelenti, hogy az AD felfelé eltolódik (az aggregált kereslet megnő) 

aminek hatására az AS (aggregált kínálat) növekedni kezd. A magasabb aggregált kereslet és 

kínálat magasabb egyensúlyi makrojövedelmet, és egyúttal magasabb árszínvonalat 

eredményez (11.2 ábra, bal alsó panel). 

A restriktív monetáris politika példája: A nominális pénzkínálat csökkentése az 

M
S
/P reál pénzkínálat szűkülését okozza. Ennek minden jövedelemszint és P árszínvonal 

mellett a pénzkereslet kisebb pénzkínálattal áll szemben, ami a pénzpiaci kamatok 

emelkedését okozza, tehát adott makrojövedelmekhez a korábbiaknál magasabb kamatok 

alakulnak ki. Így az LM-görbe felfelé (balra) eltolódik.  A magasabb kamatok az árupiacon 

csökkentik a beruházási keresletet, ezáltal a makrokereslet egészét is, így az árupiacon a 

magasabb kamatok és alacsonyabb jövedelmek irányába mozdulunk el az IS-görbén. Így az új 

IS-LM egyensúly bármely P árszínvonal esetén a korábbinál magasabb kamatlábakat és 

alacsonyabb jövedelmeket okoz. Ez azt jelenti, hogy az AD lefelé eltolódik (az aggregált 

kereslet megnő) aminek hatására az AS (aggregált kínálat) csökkenni kezd. A kisebb aggregált 

kereslet és kínálat kisebb egyensúlyi makrojövedelmet, és egyúttal kisebb árszínvonalat 

eredményez (11.2 ábra, jobb alsó panel). 

 

Az állami költségvetés az állam kiadásait és bevételeit tartalmazó mérleg. Ennek 

bevételi oldalán a háztartásoktól és a vállalatoktól beszedett adók állnak, kiadási oldalán a 

transzferek (segélyek és támogatások), a kormányzati vásárlások, valamint az állami 

megtakarítások. Az állami költségvetés egyensúlyban van, ha bevételei és kiadásai 

megegyeznek és megtakarítása nincs (azaz az adóbevételek megegyeznek a kormányzati 

vásárlások és a transzferek összegével). A valóságban ilyen helyzet nagyon ritkán áll elő. 

Szufficites a költségvetés, ha bevételei (azaz az adók) meghaladják a kormányzati vásárlások 

és transzferek együttes értékét, tehát az állami megtakarítások értéke pozitív. A világon alig 

egy-két olyan országot találhatunk, amely szufficites költségvetéssel rendelkezne. Deficites a 

költségvetés, ha a kormányzati vásárlások és transzferek együttes értéke meghaladja az 
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adóbevételeket, azaz az állami megtakarítások értéke negatív. A világ – és a fejlett világ – 

országainak többsége ebbe a kategóriába tartozik. A deficit nagyságát szokás az éves GDP 

értékéhez viszonyítani, az eurozóna csatlakozási feltételei között erre az arányszámra 3%-ot 

határoztak meg felső határként (Misz-Tömpe, 2006). 

 

 

11.3. A nemzetközi fizetési mérleg, a kormányzati deficit és az eladósodás 

 

 

Egy nyitott gazdaság számos területen kapcsolódik a világgazdasághoz, a 

külpiacokhoz. A gazdaság külső kapcsolatainak egy része az árupiacon keresztül valósul meg, 

a külkereskedelem révén. Ennek elemei az áruk és szolgáltatások exportja és importja. A 

kapcsolatok más része a nemzetközi pénzpiacokhoz köti az országot, többek között a 

nemzetközi tőkeáramlások, illetve a hazai fizetőeszköz árfolyamának alakulása. Szintén a 

világgazdaság hálózatába való integrálódást fejezi ki a munkapiacon is érezhető nemzetközi 

munkaerő-áramlás és migráció. Egy országot akkor tekintünk nyitott gazdaságnak, ha az 

exportjának és importjának együttes értéke viszonylag magas az ország GDP-jéhez képest – 

Magyarországon jellemzően mind az export, mind az import 80% közeli érték, az USA-ban 

azonban mindkettő 15- 20% körül alakul.  

A fenti folyamatok eredményét a nemzetközi fizetési mérleg foglalja össze. A 

nemzetközi fizetési mérleg tehát egy ország belföldi gazdasági szereplőinek a külföldiekkel 

egy meghatározott időszak alatt lebonyolított összes gazdasági ügyleteit (tranzakcióit) tartja 

nyilván (Misz-Tömpe, 2006).  Ez a mérleg tartalmazza az országba egy adott évben beáramló, 

illetve az országból kiáramló deviza (külföldi fizetőeszköz) mennyiségét.  

 

 KIADÁS BEVÉTEL 

I.Folyó fizetési mérleg 

Nemzetközi termékforgalom 

Szolgáltatások forgalma 

Tényezőjövedelmek  

Viszonzatlan  átutalások 

 

Áruimport 

Kapott szolgáltatás értéke 

Kiáramló jövedelmek 

Kiáramló jövedelmek 

 

Áruexport 

Nyújtott szolgáltatás értéke 

Beáramló jövedelmek 

Beáramló jövedelmek 

IIa. Tőkemérleg 

Viszonzatlan nemzetközi 

tőkeáramlás 

IIb. Pénzügyi mérleg 

Pénzügyi aktívák áramlása 

 

 

Tőkeexport 

 

 

Tőkeimport 

 

III. A jegybanki tartalék 

változása 

A devizatartalék 

növekedése az I. és II. 

mérleg bevételi többlete 

esetén 

A devizatartalék 

csökkenése az I. és II. 

mérleg kiadási többlete 

esetén 

11.1 táblázat: A nemzetközi fizetési mérleg szerkezete 
Forrás: Saját szerkesztés Misz-Tömpe (2006) alapján. 

 

Magyarország 1997 óta alkalmazza a legutóbbi, az  IMF 1993-as ajánlásainak 

megfelelő fizetési mérleg-szerkezetet. Eszerint a fizetési mérleg-nyilvántartás két fő részből 

áll. A folyó fizetési mérleg a folyó kiadásokat és bevételeket tartalmazza, azaz a termékek és 

szolgáltatások, a munka- és tőkejövedelmek és a folyó transzferek nemzetközi áramlását. A 

tőke– és pénzügyi mérleg az országba beáramló, illetve az onnan kiáramló tőkebefektetések 

értékét (azaz a vagyontárgyakkal kapcsolatos nemzetközi gazdasági műveleteket) tükrözi, 

külön kezelve a viszonzatlan átutalásokat (például beruházási segélyeket és nemzetközi 
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adósságelengedést), és a pénzügyi aktívák (közvetlen külföldi tőkebefektetések, portfólió-

befektetések, nemzetközi hitelek) áramlását (Samuelson, 1987; Misz-Tömpe, 2006). 

A harmadik elem a jegybanki devizatartalék változása, amely a folyó fizetési mérleg és a 

tőkemérleg egyensúlytalansága jelzi a korrigálás nagyságát.  Ez az elem teremti meg tehát a 

bevételek és kiadások egyensúlyát (11.1. táblázat). A fentiekből következik, hogy: a folyó 

fizetési mérleg egyenlege + a tőkemérleg egyenlege + a jegybanki tartalék változása = 0 

Az export és az import különbségét nevezik a külkereskedelmi mérleg 

egyenlegének. A fizetési mérleg egyenlege pedig a folyó fizetési mérleg egyenlegének és a 

tőkemérleg egyenlegének az összegét jelenti. 

Amennyiben egy ország fizetési mérlege deficites – azaz a kiadások meghaladják a 

bevételeket, - akkor a jegybanki devizatartalékokat kell csökkenteni, hogy a túlköltekezést 

fedezni lehessen. Amennyiben ez nem elegendő, akkor a kiadási többletet hitelfelvételből 

lehet kiegyenlíteni. A hitelfelvétel azonban kamatfizetési kötelezettséget ró az országra, 

valamint a felvett hitelt is előbb-utóbb törleszteni kell. A kamatfizetési kötelezettség a 

következő időszakokban növeli a folyó fizetési mérleg kiadásait, a tőketörlesztés pedig a 

tőkemérleg kiadási oldalát – ezzel a következő évben tovább rontva a fizetési mérleg 

egyenlegét, amely ismét deficites lesz. Ha nem sikerül a fizetési mérleg kiadásait mérsékelni, 

vagy bevételeit növelni, akkor a fenti folyamat folytatódik, a hiány fedezésére újabb és újabb 

hiteleket kell felvenni, aminek kamatai és tőketörlesztése tovább rontják a fizetési mérleget, 

ezzel adósságcsapdába és fizetésképtelenségbe sodorva az országot.  A helyzetből kiutat csak 

a kiadások – például az import – jelentős visszafogása, valamint a bevételek – főként az 

export – jelentős növekedése jelenthet, aminek feltétele az ország makrogazdasági 

teljesítményének javítása.  

Az eladósodottság mérésére az ország adósságállományát valamilyen más 

jellemzőjéhez viszonyítva szokás megadni. Így például mérhető az 1 főre jutó 

adósságállomány, az adósságállománynak a nemzeti vagyonhoz viszonyított nagysága, vagy 

pedig a gazdasági értékelésekben ténylegesen használt indikátor, az adósságállománynak az 

éves GDP-hez viszonyított aránya. Magyarország adósságállománya 2011-ben a GDP 80%-a 

volt a KSH honlapja (www.ksh.hu)  szerint. Az adósság értéke azonban nagyban függ az adott 

ország fizetőeszközének árfolyamától is, hiszen az éves GDP-t ebben mérik, az adósság pedig 

főként devizában van nyilvántartva. Az eladósodott országok számára az adósságszolgálat a 

hitel kamatainak fizetését, valamint a tőketörlesztést jelenti. Az adósságszolgálati ráta az 

adósságszolgálat értékét a folyó fizetési mérleg bevételeihez viszonyítva adja meg.  A 

devizában megjelenő adósságszolgálati kötelezettséget ugyanis a folyó fizetési mérleg 

bevételi tételeiből célszerű kiegyenlíteni.  

Az eladósodottsághoz kapcsolódó főbb mutatók tehát: 

 Eladósodottság mértéke =adósságállomány/éves GDP. 

 Adósságszolgálat =hitel törlesztés + kamatfizetés. 

 Adósságszolgálati ráta =  adósságszolgálat / a folyó fizetési mérleg bevételei. 

 

 

11.4. A gazdasági növekedés értelmezése, mérése, ösztönzésének lehetőségei 

 

 

A gazdasági növekedés kérdésköre egy ország adott szociális, politikai, kulturális 

feltételei mellett a termelés hosszú távú alakulását, annak feltételeit, törvényeit vizsgálja.  

A gazdasági növekedés a gazdasági szereplők fogyasztási, szükséglet-kielégítési 

lehetőségeinek bővülését, a nemzetgazdaság fogyasztásának növekedését jelenti. Fontos, hogy 

a gazdasági növekedés a fenntartható növekedés szempontjainak megfelelően történjen, azaz 

úgy gazdálkodjon az erőforrásokkal, hogy ezzel ne rontsa a későbbi generációk fogyasztási és 
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növekedési lehetőségeit. Mindez azonban elsősorban mennyiségi növekedést jelent, és nem 

azonos egy ország, nemzetgazdaság fejlődésével, az ott élők életminőségének javulásával. 

A fejlődés a növekedésnél tágabb fogalom, a fogyasztási lehetőségek bővülése mellett 

hozzátartozik a lakosság egészségi állapotának, az infrastruktúra színvonalának, az oktatás, a 

képzettség, a kultúra gyarapodásának és a szabadságjogok bővülésének lehetősége is. 

A világban számos olyan ország van, amelyek éves GDP-jének növekedési üteme nem 

kiemelkedő, de lakosainak életminősége viszonylag jó – míg a másik véglet a gyors 

növekedést mutató, de például súlyos társadalmi egyenlőtlenségektől szenvedő országok köre. 

A gazdasági növekedés szokásos mérőszáma, azaz a növekedés ütemének mutatója az 

adott évi reál GDP változása az előző évi reál GDP %-ában kifejezve (Misz-Tömpe, 2006).  

Az aggregált kínálat alakulásának tárgyalásánál bemutattuk, hogy egy ország 

kibocsátását a makrogazdasági termelési függvény, valamint a felhasznált munka- és 

tőketényező mennyisége határozza meg. Eszerint a gazdasági növekedés meghatározó 

tényezői a munkatényező és a tőketényező mennyisége, minősége és ezek termelékenységét 

meghatározó tényezők. Ezek tehát a következők: a munkaerő-állomány növekedési üteme, a 

munkatermelékenység növekedése, valamint a tőkeállomány növekedési üteme, és a technikai 

haladás. A technikai haladás új termékek és termelési eljárások feltalálását és a termelésbe 

való bevezetését jelenti, ennek hatására  változatlan ráfordítások mellett is lehetővé válik a 

termelés bővülése (Misz-Tömpe, 2006). A növekedési elméletek többsége szintén ezekre a 

tényezőkre vezeti vissza a kibocsátás növekedését. Az egyik legismertebb ilyen elmélet, a 

Solow-féle növekedési modell szerint a makrojövedelem alakulása az Y=A f(K,L) 

függvénykapcsolattal írható le (Meyer-Solt, 1997, Samuelson-Nordhaus, 1987), ahol K és L a 

tőke és munkatényező mennyisége, f függvénykapcsolat a makrogazdasági termelési 

függvény adott technológiai színvonal mellett, A pedig a technikai-technológiai fejlődést leíró 

tényező.  A növekedést a fenti modell szerint okozhatja a munkatényező (L) növekedési 

üteme, a munkatermelékenység, azaz az egy főre jutó kibocsátás (tehát az Y/L hányados) 

növekedése, valamint a tőkeellátottság, azaz az egy főre jutó tőkeállomány (tehát a K/L 

hányados) növekedése, valamint az ezek hatását megtöbbszöröző innovatív tevékenység, 

műszaki fejlődés (A) hatása.  

Az ország összes GDP-jének növekedésével értelmezett gazdasági növekedés azonban 

nem veszi figyelembe, hogy a növekvő GDP nem feltétlenül jelent fogyasztás-bővítési 

lehetőséget az ország lakosai számára, hiszen ha az ország népessége gyorsabban növekszik, 

mint a GDP értéke, akkor az egy főre jutó GDP csökkenő tendenciát fog mutatni. Ezért 

célszerű kiszámítani az egy főre jutó GDP éves növekedési ütemét, azaz az 1 főre jutó GDP 

éves növekedését az előző évi GDP %-ában kifejezve. Ha Yt az adott évi GDP értéke, Nt pedig 

az adott évi népesség létszáma, akkor yt=Yt/Nt az egy főre jutó GDP az adott évben. Ennek 

növekedési üteme tehát: gt (%) = 100(yt - yt-1)/yt-1, ahol yt az idei egy főre jutó GDP,  yt-1 az 

előző évi megfelelő érték. Fontos azonban figyelni arra, hogy az ilyen összehasonlításnak 

csak összehasonlító árakon számítva van értelme, hiszen a nominális GDP akkor is mutathat 

növekedést, ha valójában termelésnövekedés nem történt, csak az árak emelkedtek. 

Az egy főre jutó GDP segítségével mért gazdasági növekedés azonban gyakran torz 

képet mutat egy ország lakosainak jólétéről (Soubbotina, 2004). A következő főbb 

problémákat nem tükrözi az egy főre jutó GDP értéke, így annak változása sem (Sen, 2003): 

 Az egy főre jutó GDP értéke átlagérték, amely jelentős egyenlőtlenségeket 

takarhat. A népesség egy szűk rétege kiemelkedő jövedelmekkel rendelkezhet, míg 

a lakosság nagy tömegei szegénységben, nyomorban élnek.  

 A GDP-t növelő tényezők között számos olyan tevékenység szerepel, amelyek 

valójában nem a társadalom jólétét növelik, hanem károsak: a közúti balesetek, 

karambolok növelik az autójavító műhelyek bevételét, a környezetszennyezés után 

szükséges helyreállítás szintén jövedelemként jelentkezik, a betegek magas száma 
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és a költséges kezelések szintén GDP-növelő tényezőként jelennek meg, holott 

mindezek a társadalom életminőségét rontják. 

 A GDP nem tükrözi pontosan a gazdaságban előállított értékeket: a fekete-

gazdaságban keletkezett jövedelmek, valamint a nem fizetett munka (például a 

háztartások értékteremtő tevékenysége) nincs beleszámítva ennek értékébe. 

 A GDP értékében nem jelenik meg a környezet állapotának változása, a 

környezetszennyezés által okozott veszteségek. 

 A GDP nem méri, hogy ugyanazt a jövedelmet sok, vagy kevés munkával 

teremtette meg a társadalom, azaz a szabadidő, mint a jólétet befolyásoló tényező 

értéke nincs beleszámítva. 

 Az életminőség nem azonos a magas jövedelemmel. A jóléti társadalmak magas 

jövedelmű csoportjai számos esetben egészségtelen, az életminőséget rontó 

fogyasztásra – italra, dohányzásra, túlzott evésre, felesleges javak vásárlására – 

fordítják jövedelmüket, a magas jövedelem megszerzésével gyakran együtt jár a 

túlhajszoltság és a civilizációs betegségek. 

A fentiek miatt a társadalom életminőségének jellemzésére más indikátorokat kell 

alkalmaznunk. A közgazdaságtudomány az elmúlt évtizedekben számos mutatót dolgozott ki 

a GDP hiányosságainak kiküszöbölésére. Nordhaus és Tobin (1972) nevéhez fűződik a MEW 

(Measure of Economic Welfare – a gazdasági jólét mutatója), amely megkísérelte a GDP fent 

említett hiányosságait kezelni. Ezt a mutatót Samuelson és Nordhaus (1993, 2004)  NEW (Net 

Economic Welfare – nettó gazdasági jólét) néven fejlesztette tovább. E két mutatót a 

környezeti erőforrások finomabb értékelésével egészítette ki az ISEW (Index of Sustainable 

Economic Welfare – a fenntartható gazdasági jólét indexe) (Daly, 2001). Környezeti 

szempontú mutató az Ökológiai Lábnyom (Ecological Footprint) (Daly, 2001). A jelen 

tankönyv keretei nem teszik lehetővé e mutatók részletes tárgyalását, az érdeklődő olvasó a 

hivatkozott szakirodalomban megtalálja részletes bemutatásukat. 

Az életminőség mérésének ma már általánosan elterjedt mutatója a HDI (Human 

Development Index - humán fejlettségi index), melyet az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) 

dolgozott ki 1990-ben. Megalkotásának célja az volt, hogy a jövedelmi helyzet (GDP) mellett 

a lakosság egészségi állapotát és képzettségi szintjét is bevonja a fejlettségi állapot 

értékelésébe, az előbbit a születéskor várható élettartam, az utóbbit az iskolában töltött évek 

száma révén (Todaro, 2000; HDR 2011). A HDI egy 0 és 1 közti számmal jellemzi az egyes 

országok fejlettségi állapotát, a 0-hoz közeli értékek alacsony fejlettségi szintre, az 1 közelébe 

esők magas fejlettségi szintre utalnak. Magyarország HDI értéke 2007-ben 0,879 volt, ami az 

UNDP által értékelt 197 ország közül a 43. helyet jelentette hazánknak, majd 2011-re az érték 

0.816-ra csökkent, de ez így is a nemzetközi rangsor 38. helyét jelentette (11.2 táblázat).  

 

11.2 táblázat: A HDI mutató és komponensei 2011-ben 

Ország HDI érték 

(helyezés) 

Várható 

élettartam, 

év 

Átlagos elvégzett 

iskolai évek 

GNI/fő, USD 

vásárlóerő-

paritáson 

Norvégia 0,943 (1.) 81,1 12,6 47557 

USA 0,910 (4.) 80,7 12,4 43017 

Szlovénia 0,884 (21.) 79,3 11,6 24914 

Egyesült Arab Emirátusok 0,846 (30.) 76,5 9,3 59993 

Magyarország 0,816 (38.) 74,4 11,1 16581 
Forrás: Saját szerkesztés a  HDR (2011) adatai alapján 

 

A Világbank által kidolgozott többdimenziós mutató a Fejlettségi Gyémánt 

(Development Diamond, 11.3 ábra), amely négy különböző indikátor  – a születéskor várható 
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élettartam, a lakosság iskolázottsági szintje, a tiszta vízhez való hozzájutás képessége, és az 

egy főre jutó GNI segítségével jellemzi az ország fejlettségi állapotát (Soubbotina, 2004).  
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Az egyes tengelyek 100% értéke a négy ország megfelelő mutatójának átlagértékét jelenti. 

11.3 ábra:  A fejlettségi gyémánt néhány ázsiai és közép-európai ország példáján 
Forrás: Saját szerkesztés a  http://data.un.org adatai alapján (letöltve: 2012.09.21) 

 

A fent ismertetett mutatók helyett a legtöbb nemzetközi értékelés továbbra is az egy 

főre jutó GDP vagy GNI mutatót használja. Az ENSZ a HDI mutató szerint osztályozza az 

országok fejlettségi szintjét, a következő kategóriákat definiálva: nagyon magas fejlettségi 

szint: 0,79 felett, magas fejlettségi szint: 0,69 és 0,78 közt, közepes fejlettségi szint: 0,52 és 

0,69 közt, alacsony fejlettségi szint:  0,52 alatt   (HDR,2011). 

 

 

11.5.  Konjuntúraciklusok 

 

 

A fentiekben áttekintettük a fejlődés és a növekedés alapvető fogalmait. A valóságban 

azonban ritkák az olyan időszakok, amikor hosszú évtizedek során azonos ütemben növekszik 

egy ország egy főre jutó reál-GDP-je.  A mindennapi tapasztalatok azt mutatják, hogy 

hosszabb- rövidebb időre gyors növekedést, majd a növekedés lassulását, válsághelyzetekben 

leállását, sőt a jövedelem csökkenését tapasztalhatjuk. Az ilyen gazdasági ingadozásokat a 

gazdasági ciklikus viselkedését a konjunktúra-ciklusok (üzleti ciklusok) fogalmával írhatjuk 

le. 

Konjunktúrának nevezzük a gazdasági fellendülés időszakát, dekonjunktúra a 

gazdasági visszaesés, amelyet a kibocsátás (GDP) időbeli alakulása tükröz. A konjunktúra és 

dekonjunktúra időszakai a gazdaságban periodikusan váltakoznak, ugyanakkor hosszú távon a 

gazdaság teljesítménye, a kibocsátás általában folyamatosan növekszik. Valamely hosszú távú 

trendtől felfelé és lefelé való szabályos eltérések megismétlődő egymásutánját nevezzük 

ciklikusságnak, így a konjunktúra-dekonjunktúra periodikus váltakozását konjunktúra-

ingadozásnak nevezzük. Az ingadozást két jellemzőjével írhatjuk le: az egyik az időbeli 

kiterjedése (periódusa), a másik a kilengések nagysága (amplitúdó). Az ingadozás egy teljes 

periódusát konjunktúra-ciklusnak nevezzük, ami tehát két egymást követő fellendülés (vagy 

két egymást követő hanyatlás) közt lezajló változásokat jelenti. 

 

http://data.un.org/
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11.4 ábra: A konjunktúraciklus menete 

Forrás: Meyer-Solt (1997) alapján saját szerkesztés 

 

A konjunktúraciklus szakaszait a 11.4 ábra szemlélteti. Az ábrán az emelkedő 

egyenes a kibocsátás hosszú távú növekedésének trendjét mutatja, a hullámos vonal pedig a 

kibocsátás tényleges alakulását szemlélteti. A trendvonal feletti emelkedő szakaszt nevezzük 

fellendülésnek, amely a csúcspontot elérve hanyatlásba vált át. A hanyatlás a trendvonal 

feletti visszaesést jelenti. A visszaesés a trendvonal alatt is folytatódik, a gazdaság 

recesszióba megy át. A recesszió mélypontját elérve, mélyen a trendvonal alatt megfordul a 

hullámmozgás iránya, és emelkedni kezd, ez a megélénkülés időszaka. A megélénkülés 

folyamata a trendvonal eléréséig tart, ahonnan az emelkedés ismét fellendüléssel folytatódik 

(Meyer-Solt, 1997). Más osztályozásban a fent említett hanyatlás és recesszió együttesét 

nevezik recessziónak, és a megélénkülés és fellendülés egymásutánját expanziónak  

(Samuelson-Nordhaus, 1987). 

A konjunktúra-ciklusokat számos szempont szerint csoportosíthatjuk. A ciklikus 

jelenségek területei szerint beszélhetünk az üzleti élet ciklusairól, pénzügyi ciklusokról, 

mezőgazdasági, beruházási, és általános gazdasági ciklusokról. A ciklusok időtartama 

szerint szezonális ingadozásokról, klasszikus konjunktúra-ciklusokról, Kuznets-ciklusokról. 

Kondratyev-ciklusokról és szuperhosszú ciklusokról szokás beszélni: 

 Szezonális ingadozások  az egy évnél rövidebb periódusú ciklusok, ezek 

jellemzően a pénzügyek területén fordulnak elő. 

 A klasszikus konjunktúraciklus időtartama néhány év, ilyen például a 

mezőgazdaságból ismert sertésciklus, vagy a 3-5 év időtartamú Kitchin-ciklus 

(amely a pénzügyi, és hitelszférában, valamint a készletek alakulásában mutatható 

ki), valamint a 8-10 éves Juglar-ciklus. 

 A Kuznets-ciklusok időtartama 15-20 év, ezt a tartós beruházási javak, így például 

az építőipar és a hajógyártás területén lehet kimutatni. 

 A Kondratyev-ciklusok időtartama 40-60 év, a nemzetgazdaság 

összteljesítményében nyilvánulnak meg, létüket gazdaságtörténet elfogadja, de 

elméleti indoklásuk még nem kellően kidolgozott. 

 Szuperhosszú ciklusok a 100 évnél hosszabb (150-200 éves) periódusú ciklusok, 

amelyeket a mezőgazdasági termelésnél tapasztalhatunk, valamint a tudományos-

technikai haladás jellemzőjének tartanak. 

 

A klasszikus gazdasági ciklusok kialakulásának magyarázata az aggregált kínálat és 

aggregált kereslet egyensúlyának megbomlása (Samuelson-Nordhaus, 1987). Ha akár a 

kínálati, akár a keresleti oldalon fellépő zavarok miatt a gazdasági egyensúly megbomlik, az 

egyensúlytalanság konjunktúra-ingadozást vált ki. Ennek menete a következő (Meyer-Solt, 
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1997): Valamilyen külső ok miatt hirtelen megnő az aggregált kereslet, ami miatt az 

árukészletek hirtelen lecsökkennek. A termelők erre reagálva növelik a termelést, ehhez több 

termelési tényezőt használnak fel, és így növekszik a gazdasági szereplőknél keletkezett 

jövedelem. A jövedelemnövekedés tovább növeli az aggregált keresletet. A termelés bővülése 

miatt nő a foglalkoztatás (csökken a munkanélküliség), és növekednek a beruházások is. A 

fentiek tovább növelik a termelést, egy kumulatív folyamat indul be, azaz gazdasági 

fellendülés tapasztalható. A folyamat azonban egy idő után leáll, hiszen a teljes 

foglalkoztatást elérve a munkaerő létszáma már nem növelhető tovább (felső fordulópont).  

Ennek hatására lassul a termelés növekedése, és a jövedelemnövekedés is. Emiatt a 

fogyasztás nem nő tovább, felhalmozódnak a raktárkészletek, és a termelők csökkentik a 

beruházásokat. Erre válaszul a termelők csökkentik a termelést, csökkentik  a munkaerő 

létszámát, ami miatt növekszik a munkanélküliség. Mindez csökkenti a jövedelmeket, ez 

tovább csökkenti a fogyasztást, aminek további termeléscsökkentés, beruházás-csökkentés, és 

elbocsátások lesznek a következménye, azaz beindul egy kumulatív folyamat, amely 

recessziót, gazdasági válságot okoz.A folyamat során azonban egy idő után kiürülnek a 

raktárak, ismét szükség lesz a termelés beindítására, ehhez pedig legalább a pótló 

beruházások megvalósítására szükség van (alsó fordulópont). A termelés lassú beindulása, 

lassú foglalkoztatás-bővítéssel és jövedelemnövekedéssel jár, ami elindítja a megélénkülés 

folyamatát. 

A ciklus elemeinek időbeli kapcsolatát az alábbiakkal jellemezhetjük: 

 A termelés irányával azonos irányban változnak (azaz fellendüléskor növekednek, 

hanyatláskor csökkennek): beruházások, foglalkoztatás, szándékolt készletek, 

árszínvonal. 

 A termelés irányával ellentétes irányban változnak (azaz fellendüléskor 

csökkennek, hanyatláskor növekednek): nem szándékolt készletek, 

munkanélküliség. 

 A beruházások és a kereslet változása időben megelőzi a termelés változását. 

 A készletek és a foglalkoztatás változása időben követi a termelés változását. 

 

A ciklikusságot kiváltó okok lehetnek külső illetve belső okok (Meyer-Solt, 1997; 

Samuelson-Nordhaus, 1987). Külső okok például a társadalmi, politikai körülmények, 

például háborúk, forradalmak; vagy a természeti környezet változásai, például természeti 

katasztrófák, egyes erőforrások kimerülése, a legjellemzőbb belső ok a beruházások 

változása. 

A közgazdászok véleménye eltér arra vonatkozóan, hogy kell-e, és lehet-e a 

konjunktúra-ciklusok alakulását befolyásolni. A kiszámíthatatlan, sokkszerű ingadozások a 

gazdasági szereplők számára károsak, mert bizonytalanságot keltenek, emiatt nehezen 

tervezhetőek a gazdasági folyamatok, mindez pedig lassítja a gazdasági növekedést. 

Ugyanakkor más vélemények szerint bizonyos mértékű ingadozás szükségszerű a 

gazdaságban, és az ennek megfékezésére irányuló szándék csak megzavarja a gazdasági 

folyamatokat, ezzel több kárt okozva, mint hasznot. 

A mindenkori gazdaságpolitika általában törekszik a ciklikus ingadozások 

mérséklésére, ezért az állam beavatkozik a gazdaság működésébe. A gazdaságpolitikáról 

szóló fejezetben bemutattuk ennek eszközeit, a fiskális és monetáris politikát, és a 

gazdaságpolitika egyéb eszközeit. A beavatkozás azonban csak akkor lehet sikeres, ha a 

ciklusok kialakulását időben jó pontossággal tudjuk előrejelezni. Ennek ma a leggyakrabban 

alkalmazott eszköze az olyan gazdasági idősorok vizsgálata, amelyek jellemzően megelőzik a 

kibocsátás menetét. A másik megoldás a gazdasági szereplők körében végzett felmérések, és 

ezek segítségével ún. konjunktúra-indexek, üzleti bizalmi indexek számítása. E kérdések 

vizsgálata azonban már túlmutat a jelen tankönyv keretein. 
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Ellenőrző kérdések 

 

 

1) Ismertesse az állam fő feladatait a gazdaságban, magyarázza meg a 

gazdaságpolitika fogalmát, csoportosítsa az állam gazdaságpolitikai eszközeit. Mit 

értünk fiskális és monetáris politikán? 

2) Hogyan épül fel az állami költségvetés, mi a szufficites és a deficites költségvetés? 

3) Ismertesse a nemzetközi fizetési mérleg szerkezetét. 

4) Milyen mutatókkal mérhető az eladósodottság? Mi az adósságszolgálati ráta, 

hogyan alakul ki az adósságcsapda? 

5) Mit jelent a gazdasági növekedés fogalma, hogyan mérhető? Mit értünk 

fejlődésen, miben tér el a növekedéstől? 

6) Milyen indikátorokkal jellemezhető egy ország jóléte, lakosainak életminősége? 

7) Jellemezze a konjunktúra-ciklusokat, osztályozza  a ciklusokat időtartam szerint. 

8) Hogyan alakul ki a konjunktúra-ciklus, hogyan magyarázható az időbeli lefolyása? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

 

1.  Az IS-LM modell alapján szemléltessük, mi történik a kamatláb, jövedelem, 

fogyasztás és beruházás értékeivel a következő körülmények esetén:  

a. A jegybank növeli a pénzkínálatot. 

b. A kormányzat növeli a kormányzati kiadásokat. 

c. A kormányzat emeli az adókat. 

d. A kormányzat növeli a kormányzati kiadásokat és ugyanilyen mértékben emeli az 

adókat.  

 

2. Tegyük fel, hogy a kormányzat szeretné növelni a beruházások értékét, de 

változatlanul szeretné látni a kibocsátást. Az IS-LM modell alapján milyen monetáris és 

fiskális politikával, eszközökkel lehet megvalósítani ezt a célkitűzést? Keressen példákat 

olyan időszakokra, amikor a kormányzat csökkentette az adókat és ezzel kormányzati deficitet 

generált. 
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Terminológiai szótár 

 

 
.Bruttó profit: az árbevétel és az explicit költségek különbsége, ami a számviteli profiton felül az elszámolható 

implicit költségeket (amortizációt) is tartalmazza.  

A közgazdaságtan alapkérdései:  mit termeljünk, hogyan termeljünk, kinek termeljünk? 

Adósságszolgálat: a hitel kamatainak fizetését, valamint a tőketörlesztést jelenti. 

Adósságszolgálati ráta: az adósságszolgálat értékét a folyó fizetési mérleg bevételeihez viszonyítva adja meg.   

Aggregált kereslet: az a jószágmennyiség, amelyet a gazdaság szereplői (a háztartások, a cégek és a 

kormányzat)  adott árak mellett szándékoznak megvásárolni. Az aggregált keresleti görbe (AD) az 

aggregált keresletet az árszínvonal függvényében ábrázolja.   

Aggregált kínálat: a kibocsátásnak az a mennyisége, amelyet a gazdaság szereplői előállítanak és eladnak adott 

árak, termelőkapacitások és költségek mellett. Az aggregált kínálati görbe (AS) az aggregált kínálatot 

az árszínvonal függvényében ábrázolja.  

Aktivitási ráta = aktívak száma / munkaképes korúak száma (%), a felnőtt lakosságnak a munkaerő-kínálatban 

való részvételét méri. 

Államháztartási, kormányzati szféra (államháztartási szektor): a központi kormányzat költségvetési szerveit, 

intézményeit, a helyi önkormányzatok intézményeit, szerveit, a társadalombiztosítás szervezeteit, az 

állami pénzalapokat és vagyont kezelő szervezeteket jelenti, a magánszférától beszedett adóbevételeiből 

fenntartja saját működését, biztosítja a közjavakat, közszolgáltatásokat, támogatja a rászorulókat, és 

gazdaságpolitikájával kedvező feltételeket teremt a gazdaság működéséhez. 

Állami költségvetés egyensúlya: az állam bevételei és kiadásai megegyeznek és megtakarítása nincs (azaz az 

adóbevételek megegyeznek a kormányzati vásárlások és a transzferek összegével).  

Állami költségvetés: az állam kiadásait és bevételeit tartalmazó mérleg, bevételi oldalán a háztartásoktól és a 

vállalatoktól beszedett adók állnak, kiadási oldalán a transzferek (segélyek és támogatások), a 

kormányzati vásárlások, valamint az állami megtakarítások.  

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. 

Alternatív költség: Egy erőforrás használatának alternatív költsége annak a legjobb alternatívának a feláldozott 

haszna, amelynek megvalósításáról le kellett mondanunk, hogy az erőforrást a kiválasztott 

tevékenységre fordíthassuk.  

Árbevétel (TR – Total Revenue): az eladott termékek mennyiségének és árának a szorzata. 

Árindex: az idei árszínvonal és az előző évi árszínvonal hányadosa, amelyet tört alakban, valamint százalékos 

alakban is meg lehet adni. 

Árszínvonal (P): a javak árainak a javak mennyiségével súlyozott átlagaként számítható ki.  

Átlagköltség (AC, Average Cost): az egységnyi kibocsátásra jutó költség.  

Átlagos fix költség (AFC, Average Fixed Cost): az egységnyi kibocsátásra jutó állandó költség, AFC=FC/Q. 

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

Átlagos változó költség (AVC, Average Variable Cost):  az egységnyi kibocsátásra jutó változó költség, 

AVC=VC/Q. 

Átlagtermék: A munka átlagterméke, APL (Average Product) azt mutatja meg, hogy egységnyi 

munkaráfordításra átlagosan mennyi termék jut: APL = Q/L. A tőke átlagterméke, APK (Average 

Product) azt mutatja meg, hogy egységnyi tőkeráfordításra átlagosan mennyi kibocsátás jut: APK = 

Q/K. 

Beruházás: az elhasználódott állótőke, azaz tartós használatú eszközök (gépek, épületek) pótlása és bővítése, az 

ezen célt szolgáló tőkejavak vásárlása. Az elhasznált állóeszközök pótlására végrehajtott beruházás a 

pótló beruházás, amely nem növeli a termelőkapacitások nagyságát, hanem azok szinten tartását 

biztosítja. A bővítő beruházás új tartós tőkejavak létesítését, kapacitásbővítést jelent. A nettó beruházás 

a bruttó beruházásból az amortizáció értékének levonása utáni rész, azaz a bővítő beruházás. A bruttó 

beruházás pedig a pótló és bővítő beruházás együttes értéke.  

Beruházási keresleti függvény (szándékolt beruházás): A beruházási szándék alakulását írja le: I = I0 – a × i , 

ahol „I” a beruházás szándékolt értéke,  „i” a pénzpiaci (real)kamatláb %-os értéke,   „I0” az autonóm 

beruházás, és „a” a beruházási szándék kamatérzékenységi együtthatója. 

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

szolgáltatások értéke, másképpen fogalmazva,  az országban egy év alatt keletkezett halmozódásmentes 

bruttó jövedelem, azaz a gazdasági szereplők által előállított hozzáadott értékek összege, ami a bruttó 

kibocsátásból a folyó termelőfelhasználás levonása után megmaradt értékkel egyezik meg. 



 150 

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

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

jövedelem, a GDP-ből a hazai gazdasági szereplők külföldön szerzett tőke- és munkajövedelmének 

hozzáadásával, és a hazánkban külföldi gazdasági szereplők hazánkban szerzett tőke- és 

munkajövedelmének levonásával kapjuk. 

Bürokratikus (centralizált) koordináció: a gazdaság tudatos, központi tervek és utasítások alapján működik,  a 

gazdasági szereplők alá- és fölérendeltségi viszonyok közt működnek, a kormányzat központilag 

utasításokkal és tiltásokkal irányítja a gazdaság működését. 

Ceteris paribus: „minden egyéb változatlanságát feltételezve” (latin). 

Csökkenő hozadék elve: azt jelenti, hogy egy termelési tényező minden újabb egységének felhasználása - 

egyébként változatlan feltételek, azaz más termelési tényezők fixen tartása mellett - csökkenő 

határterméket eredményez. 

 Deficites állami költségvetés: ha a kormányzati vásárlások és transzferek együttes értéke meghaladja az 

adóbevételeket, azaz az állami megtakarítások értéke negatív. 

Defláció: az árszínvonal csökkenése. 

Dekonjunktúra: a gazdasági visszaesés időszaka, amelyet a kibocsátás (GDP) időbeli alakulása tükröz.  

Egyéni határhaszon (MPB, Marginal Private Benefit): a gazdasági szereplőknél saját tevékenységük folytatása 

révén felmerülő, a piac által mért határhasznok és határbevételek összege.  

Egyéni határköltség (MPC, Marginal  Private Cost): a gazdasági szereplőknél saját tevékenységük folytatása 

révén felmerülő, a piac által mért határköltségek összege.  

Egyéni keresleti görbe (függvény): megmutatja az adott termék azon mennyiségeit, amelyeket az egyéni 

fogyasztó a különböző árak mellett hajlandó és képes megvásárolni. 

Egyenlőtermék-görbe, vagy  izokvant (isoquant): a  tőke (K) és munka (L) azon kombinációit ábrázolják az 

input-térben, amelyek ugyanakkora kibocsátást eredményeznek. 

Egyensúlyi reálbér, egyensúlyi foglalkoztatottság: a munkapiaci egyensúlyhoz tartozó reálbér az egyensúlyi 

reálbér, az ehhez tartozó  munkamennyiség pedig az egyensúlyi foglalkoztatottság. 

Engel-görbe: a fogyasztó jövedelme és az adott jószág megvásárolt mennyisége közötti viszonyt fejezi ki 

változatlan árak mellett. 

Értékpapír: valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat. 

Explicit költség: az adott időszakban az időszak termelésével kapcsolatban számlákon kifejezett formában, vagy 

pénzügyi átutalásként megjelenő költségek (ezek nagyrészt a folyó költségekkel egyeznek meg). 

Externáliák (külső gazdasági hatások): ha egy gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül 

befolyásolja egy másik szereplő helyzetét. Negatív externália: az externália forrásának tekintett 

termék/szolgáltatás megvalósulása pótlólagos költségeket okoz a hatás külső érintettje (kárvallottja) 

számára. Pozitív externália: az externália forrásának tekintett termék/szolgáltatás megvalósulása 

pótlólagos hasznosságot juttat a hatás külső érintettje (kedvezményezettje) számára.  Termelői 

externália: egy termelési tevékenység, termelő szolgáltatás nyújtása idézi elő az extern hatást. 

Fogyasztói externália: az extern hatást valamely termék vagy szolgáltatás fogyasztása idézi elő.  

Fejlődés: a növekedésnél tágabb fogalom, a fogyasztási lehetőségek bővülése mellett hozzátartozik a lakosság 

egészségi állapotának, az infrastruktúra színvonalának, az oktatás, a képzettség, a kultúra 

gyarapodásának és a szabadságjogok bővülésének lehetősége is. 

Felhalmozási javak: olyan javak, melyeket arra fordítanak, hogy velük bővítsék a termékek előállításához 

szükséges eszközöket. A felhalmozást két részre osztjuk, beruházásra és készletfelhalmozásra.  

Fiskális politika: ld. Költségvetési politika. 

Foglalkoztatottsági ráta = foglalkoztatottak száma/ munkaképes korúak száma (%)  

 Fogyasztás (C, Consumption): a jövedelem azon része, melyet szükségleteket kielégítő javakra költünk.  

Fogyasztási függvény: a fogyasztást a rendelkezésre álló jövedelem lineáris függvényeként írjuk le:  C (Y) = C
0 

+ Č×YDI
  ,    ahol  C

0 az autonóm fogyasztás, Č×YDI  a jövedelemnövekedés által indukált fogyasztás, 

és Č a fogyasztási határhajlandóság, amely megmutatja, hogy a rendelkezésre álló jövedelem 

egységnyi növekményéből mekkora összeggel nőnek a fogyasztási kiadások. 

Fogyasztói árindex (CPI – Consumer Price Index): az árindex olyan változata, amelynek számításakor az 

árszínvonalban a figyelembe veendő javak köre tartalmazza mindazokat a termékeket és 

szolgáltatásokat, amelyeket a lakosság egy adott évben megvásárol 

Folyó fizetési mérleg: a nemzetközi fizetési mérlegben szereplő folyó kiadásokat és bevételeket tartalmazza, azaz 

a termékek és szolgáltatások, a munka- és tőkejövedelmek és a folyó transzferek nemzetközi áramlását.  

Folyó költségek: azok a költségek, amelyek az adott termelési periódusban merülnek fel, és a termék eladásával 

teljesen meg is kell, hogy térüljenek.  

Folyó termelő felhasználás (termelőfogyasztás): a termelésben adott időszakban felhasznált  javak  értéke.  

Gazdaság: Az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával és fogyasztásával 

összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége. 



 151 

Gazdasági folyamatok: az 1 év alatt megtermelt javak termelésével, felhasználásával, jövedelmek keletkezésével, 

elosztásával kapcsolatos áru- és pénzmozgások. 

Gazdasági költségek: a számviteli költségek és a nem elszámolható implicit költségek (azaz az alternatív 

költségek) összege. 

Gazdasági növekedés: a gazdasági szereplők fogyasztási, szükséglet-kielégítési lehetőségeinek bővülését, a 

nemzetgazdaság fogyasztásának növekedését jelenti, mérése az adott évi GDP előző évhez viszonyított 

%-os változásának segítségével történik.  

Gazdasági profit: az árbevétel és a gazdasági költségek különbsége, ami tehát a számviteli profitnál az 

alternatív költségek értékével (vagy másképpen a normálprofit értékével) kevesebb. 

Gazdasági szférák, gazdasági szektorok: a gazdasági szereplők homogén csoportjai (aggregátumai), azaz a 

vállalatok, háztartások, az  állam, és a külföld. 

GDP- deflátor: a nominális kibocsátás (nominális  GDP) és a reálkibocsátás (reál  GDP) hányadosa. 

Gossen I. törvénye: Ha egy jószág fogyasztását növeljük (ceteris paribus), a pótlólagos jószágegységek 

elfogyasztásából eredő teljes hasznosság egyre kisebb mértékben nő (a csökkenő határhaszon 

törvénye).  

Gossen II. törvénye: A fogyasztó akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha az utolsó pénzegység által nyerhető 

határhaszon bármelyik termékre nézve ugyanakkora (az előnykiegyenlítődés elve); MUx /  px 
= MUy 

/py. 

Hasznosság (U – utility): valamely jószág hasznos tulajdonságainak összessége, másképpen fogalmazva az az 

élvezet, amelyet a fogyasztó az adott jószág vagy szolgáltatás elfogyasztása révén nyer. 

Hasznossági függvény (TUx – Total Utility): az x  jószág mennyiségeinek  fogyasztásával nyerhető összes 

hasznosságot méri. 

Határbevétel (MR, Marginal Revenue): megmutatja, hogyan változik az összes bevétel, ha az eladott termékek 

mennyiségét egy (végtelenül) kis egységgel növeljük: MR=ΔTR/ ΔQ. 

Határhaszon  (MU – Marginal Utility): Az  újabb (végtelenül kicsi) termékegységek elfogyasztása révén nyert 

pótlólagos hasznosság   MUx = TUx / x  (x 0), az x jószág fogyasztásának (végtelenül kicsi)  

változása révén elért összes hasznosság-változás (ceteris paribus, azaz ha y fogyasztása változatlan). 

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

pótlólagos kibocsátás által okozott költségváltozás: MC = ∆TC/∆Q =∆VC/∆Q. 

Határtermék: A munka határterméke (MPL) megmutatja, hogyan változik az össztermelés, ha a felhasznált 

munka mennyiségét egy kis egységnyivel növeljük: MPL=  ΔQ/ΔL (ha ΔL→0). A tőke határterméke 

(MPK) megmutatja, hogyan változik az össztermelés, ha a felhasznált tőke mennyiségét egy kis 

egységnyivel növeljük: MPK= ΔQ/ΔK (ha ΔK→0). 

Háztartási szféra (háztartási szektor): a természetes személyek, mint gazdasági szereplők csoportja alkotja, azaz 

lényegében a lakosság, mint jövedelem-felhasználó fogyasztói egység. A fogyasztáshoz szükséges 

jövedelmet a munkavállalóként kapott munkabér, vagy a termelést végző gazdasági szereplők számára 

rendelkezésre bocsátott egyéb erőforrásaik jövedelme jelenti.   

Helyettesítési határráta (MRS - Marginal Rate of Substitution): azt mutatja meg, hogy a fogyasztó mennyit 

hajlandó feláldozni az y termékből, az x termék mennyiségének végtelenül kicsi növelése mellett, hogy 

az új jószágkosár a kiindulási jószágkosárral azonos élvezeti értékű maradjon: MRS = | lim y / x | =  

- dy / dx.   

Helyettesítési ráta(RS – Rate of Substitution): azt mutatja meg, hogy a fogyasztó a fogyasztói kosár élvezeti 

értékének változatlanul tartása mellett az y jószág mennyiségét milyen arányban hajlandó helyettesíteni 

az x jószág mennyiségével, azaz az y jószágból átengedett Δy mennyiségért cserébe az x jószágból 

mennyi Δx pótlólagos mennyiséget kér:  RS = |y / x | = - y / x. 

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

kínálatváltoztatásra is képes. 

ICC-görbe (Income-Consumption Curve, jövedelem-fogyasztás görbe, más néven jövedelem-ajánlati görbe): A 

fogyasztó különböző jövedelmek melletti optimális választásait képviselő jószágkosarak görbéje, 

változatlan árak mellett.  

Implicit költségek („rejtett költségek”): az adott időszak (év) olyan ráfordításai, amelyek számlákon, vagy 

pénzkifizetésként nem jelennek meg, de velük a vállalkozónak számolnia kell, ha vállalkozása 

eredményét pontosan szeretné megítélni. 

Infláció:  az árszínvonal tartós és általános emelkedése, azaz egységnyi pénz vásárlóerejének folyamatos 

csökkenése.  

Inflációs ráta: az árváltozás mértéke az előző évi árszínvonal százalékában kifejezve. 

Inflexiós pont: az a kibocsátási szint, ahol a termelési függvény gyorsuló növekedésből lassuló növekedésbe vált 

át; a határtermék pontosan itt éri el maximumát. 

IS-görbe: a pénzpiaci kamatlábak, és a hozzájuk tartozó árupiaci egyensúlyi jövedelmek kapcsolatát adja meg, a 

beruházások (I –Investments), valamint a megtakarítások  (S) értékének azonosságát követeli meg. 
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Izokvant: ld. Egyenlőtermék-görbe. 

Járadék: valamely állandó kínálatú termelési tényező hozadéka. 

Jelenérték (PV – Present Value): Egy a jövőben, t év múlva esedékes  C pénzösszeg jelenértéke r kamatláb 

mellett  a következő:  PVt = C / (1+r)
t
.  

Jövedelem (Y): a realizált (értékesített) kibocsátás értéke, amely az értékesített kibocsátás előállításában részt 

vett erőforrások tulajdonosai közt oszlik meg, így két fő része a munkajövedelem és a tőkejövedelem.  

Jövedelmi folyamatok: a jövedelmek keletkezésének és felhasználásának folyamatai, azaz pénzmozgások. 

Jövőérték (FV – Future Value):   A jelenben meglévő C pénzösszeg t év múlva esedékes jövőértéke r kamatláb 

mellett  a következőképpen számítható ki:  FVt = C × (1+r)
t
.  

Kereslet árrugalmassága:  az a számérték, amely megmutatja,  hány százalékkal változik adott jószág keresett 

mennyisége a jószág árának 1 százalékos változása hatására. 

Kereslet jövedelemrugalmassága: az a számérték, amely megmutatja, hány százalékkal változik adott jószág 

keresett mennyisége a fogyasztó jövedelmének 1 százalékos változása hatására. 

Kereslet kereszt-árrugalmassága:  az a számérték, amely megmutatja,  hány százalékkal változik adott jószág 

keresett mennyisége valamely más termék árának 1 százalékos változása hatására. 

Kereslet törvénye: ha egy jószág ára nő, akkor a keresett mennyiség csökken, és ha a jószág ára csökken, a 

keresett mennyiség nő, feltételezve, hogy egyéb, a keresletet befolyásoló tényezők nem változnak. 

Kereslet: azt mutatja meg, hogy a vevő az adott jószágból különböző árak mellett mekkora mennyiséget képes és 

hajlandó megvásárolni. 

Kereslet-húzta infláció: az aggregált kereslet megnövekedéséből ered, az aggregált keresletet befolyásoló 

tényezők valamelyike – azaz az árupiaci vagy a pénzpiaci keresleti tényezők – megváltozása okozza. 

Keresleti függvény: egy adott jószág keresletének alakulását méri a jószág árának függvényében, ceteris 

paribus, azaz feltételezve, hogy a keresletet befolyásoló egyéb tényezők változatlanok. Keresleti görbe: 

a keresleti függvényt ábrázolja az ár és a keresett mennyiség által meghatározott 

koordinátarendszerben. 

Keresletorientált eszközök: olyan eszközök, amelyek az aggregált kereslet alakulását befolyásolják, egy részük a 

makrogazdaság árupiacát ( az IS- görbét), más részük a pénzpiacokat (az LM-görbe helyzetét) 

befolyásolja,.  

Készletfelhalmozás:  a folyamatos termeléshez szükséges input-készletek tartását, valamint az értékesítésre váró 

output-készletek tartását jelenti.  

Kétszintű bankrendszer: az a bankrendszer, melyben a központi bank (jegybank) mellett kereskedelmi bankok is 

működnek. 

Keynes-i abszolút jövedelemhipotézis: az adott időszak fogyasztása az adott időszak rendelkezésre álló 

jövedelmétől függ.  

Kibocsátás (Q): A makrogazdasági kibocsátás  a gazdaság által összesen létrehozott javakat, a termelés 

outputjainak összességét jelenti.  

Kínálat árrugalmassága: megmutatja, hogy az adott termék árának 1%-os változása milyen változást idéz elő a 

kínált mennyiségben. 

Kínálat törvénye: ha egy jószág ára nő, akkor a belőle eladásra kínált mennyiség is növekszik, ha a jószág ára 

csökken, akkor az eladásra kínált mennyiség is csökken, feltételezve, hogy egyéb, a kínálatot 

befolyásoló tényezők nem változnak. 

Kínálat:  azt mutatja meg, hogy az eladó az adott jószág különböző árai mellett mekkora mennyiséget képes és 

hajlandó eladásra kínálni.  

Kínálati függvény: egy adott jószág kínálatának alakulását méri a jószág árának függvényében, ceteris paribus, 

azaz feltételezve, hogy a kínálatot befolyásoló egyéb tényezők változatlanok. Kínálati görbe: a kínálati 

függvényt ábrázolja az ár és az eladásra kínált mennyiség által meghatározott koordinátarendszerben. 

Kínálati, azaz költség-infláció: az aggregált kínálat visszaesésében mutatkozik meg, oka az egyes termelési 

tényezők költségének emelkedése. 

 Kínálatorientált eszközök: a makrogazdasági kibocsátást, azaz az aggregált kínálatot, tehát a munkapiacot (a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és közterhek révén) és a makrogazdasági termelési függvényt (a 

termelési tényezők árát, a technológiai fejlesztéseket érintő adó- és támogatáspolitika révén) 

befolyásolják. 

Konjunktúra: a gazdasági fellendülés időszaka, amelyet a kibocsátás (GDP) időbeli alakulása tükröz. 

Konjunktúra-ciklus: a konjunktúra és dekonjuntúra periodikus váltakozását konjunktúra-ingadozásnak 

nevezzük, amelynek két jellemzője az időbeli kiterjedése (periódus), és a kilengések nagysága 

(amplitúdó), a konjunktúra-ciklus két egymást követő fellendülés (vagy két egymást követő hanyatlás) 

közt lezajló változásokat jelenti. 

Költségvetési (fiskális) politika: az állam bevételeit (tehát az adókat) és kiadásait (azaz a kormányzati 

vásárlásokat és a transzfereket) alakítja. 
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Költségvetési egyenes: azon jószágkombinációk összessége, amelyeket a fogyasztó adott piaci árak mellett, adott 

pénzjövedelemből, annak teljes elköltésével megvásárolhat. A költségvetési egyenes egyenlete:  I = px × 

x + py × y, ahol I jelenti a fogyasztó jövedelmét, x illetve  y a megvásárolt termékegységek száma, px az 

x-termék  egységára,  py pedig az y-termék egységára.  

Kötvény: meghatározott időre (általában hosszú lejáratra) szóló meghatározott kamatozású, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír. 

Közjavak (közjószágok) csak közösen, kollektíven fogyaszthatók, azaz egy közösség minden tagja számára 

rendelkezésre állnak, senki sem zárható ki a használatukból, egy személy fogyasztása nem csökkenti 

mások fogyasztási lehetőségeit (nincs rivalizálás).  

Közömbösségi görbe: a fogyasztó számára egymással közömbösségi viszonyban álló – azaz azonos élvezeti 

értéket képviselő - jószágkosarak (termékkombinációk) mértani helye a fogyasztói térben. 

Közömbösségi térkép: két jószág valamennyi lehetséges kombinációját és a hozzájuk tartozó valamennyi 

közömbösségi görbét tartalmazza a két jószág mennyiségei által meghatározott koordinátarendszerben. 

Külföld: mindazon személyek és szervezetek szektora, akik nem állandó lakosai az adott országnak, vagy 

amelyek tevékenysége  nem integrálódott szervesen a nemzetgazdaság belső gazdasági folyamataiba. 

Különbözeti járadék: a föld minőségi különbségén alapuló földjáradék.. Ezen belül megkülönböztetünk 

termőképességi különbözeti járadékot (mert a jobb minőségű földön azonos ráfordítások mellett is 

nagyobb hozam érhető el), belterjességi (v. intenzitási) különbözeti járadékot (a jobb minőségű földön a 

többletráfordítás révén nagyobb többlethozam érhető el), illetve helyzeti járadékot (a piachoz közeli 

fekvés mellett kisebb költséggel szerezhetők be a termelési tényezők, illetve a termék piacra juttatása is 

olcsóbb).  

Kvázi közjavak (vegyes javak): azok a javak, amelyekre a kizárhatóság és a rivalizálás ismérvei közül az egyik 

igaz, a másik nem, azaz kvázi közjavak esetén a fogyasztók közt lehet rivalizálás, de a nemfizetőt nem 

zárjuk ki, vagy a nemfizető fogyasztót kizárjuk a fogyasztásból, de a fizető fogyasztók közt nincs 

rivalizálás. 

 LM-görbe (Liquidity - Money): a pénzpiaci egyensúlyt biztosító reáljövedelem - kamatláb kombinációkat adja 

meg. 

Magánjavak: azok a javak, amelyek egyénileg fogyaszthatók, és ha valaki elfogyasztotta őket, akkor másvalaki 

már nem fogyaszthatja el őket, azaz  a fogyasztók közti rivalizálás, valamint  a nemfizetők fogyasztásból 

való kizárhatósága  jellemzi őket. 

Makroökonómia alapegyenlete (income identity): Y  = C + G + I + X-IM. 

Makroökonómiai termelési függvény: azt a kibocsátási szintet adja meg, melyet adott technikai szint mellett a 

gazdaság szereplői, a gazdálkodók előállítanak:  Q = f (K , L), ahol  K: a felhasznált tőketényezők 

mennyisége, L a felhasznált munkatényező mennyisége, f pedig az a függvénykapcsolat, amely a K, és L 

tényezőhöz hozzárendeli az előállított kibocsátás nagyságát. 

Megtakarítás  (S, Savings):  a fogyasztásra  el nem költött jövedelem. 

Monetáris aggregátumok: M0 típusú pénz: a jegybank által kibocsátott készpénz (bankrendszeren kívüli 

bankjegy, érme). M1 (szűkebb értelemben vett pénz) : az M0 típusú pénz plusz a folyószámla-betétek, 

lekötetlen betétek, amelyek tehát teljesen likvidek, azonnali fizetésre alkalmasak. M2:  az M1-típusú 

pénzhez hozzávesszük a tartósan lekötött betéteket, amelyek nem közvetlenül használhatók fizetésre, de 

kis költséggel/veszteséggel likviddé tehetők. M3:  az M2 típusú pénz plusz a pénzintézeti értékpapírok 

(letéti jegyek), hosszúlejáratú lekötések. 

Monetáris politika: a forgalomban lévő pénz mennyiségét befolyásoló gazdaságpolitika. Főbb eszközei:  a 

kibocsátott készpénz és érme (M0) mennyisége; a bankrendszeren keresztül forgalomba hozott 

jegybankpénz; a kötelező tartalékráta; a jegybanki alapkamat; és a nyílt piaci műveletek. 

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. 

Monopólium:  olyan piaci szerkezet, amelyben egyetlen szereplő adja a piac teljes kínálatát.  

Monopszónium: keresleti oldali monopólium, amikor a vevői oldalon áll egyetlen szereplő – például az állam, 

vagy valamely termék kizárólagos felvásárlója. 

Munkakereslet: a vállalati szféra által keresett munkamennyiség. A munkakeresleti függvény a reálbér és a 

keresett munkamennyiség kapcsolatát írja le. 

Munkakínálat: (L
S
): a háztartások által a vállalkozói szféra számára felkínált munkamennyiség, amelyet az 

ellenértékként kapott bér vásárlóértéke, azaz a reálbér befolyásol. A munkakínálati függvény a reálbér 

és a kínált munkamennyiség kapcsolatát írja le. 

Munkanélküliségi ráta = munkanélküliek száma / aktívak száma (%). 

Nemzetközi fizetési mérleg: egy ország belföldi gazdasági szereplőinek a külföldiekkel egy meghatározott 

időszak alatt lebonyolított összes gazdasági ügyleteit (tranzakcióit) tartja nyilván. 
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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. 

Nettó jelenérték (NPV, Net Present Value): a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a 

megszerzés, befektetés pénzráfordításának különbsége. 

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

Nominálbér (W): az a pénzösszeg, amelyet a munkavállaló a munkája ellenértékeként kap.  

Nominális pénzmennyiség (M): a pénz mennyisége az éppen aktuális vásárlóerejű pénz egységében mérve. 

Nominálkibocsátás: a makrogazdaság valamely időszak alatti kibocsátásának értéke a mindenkori folyó árakon 

számítva.  

Normálprofit: az adott gazdaságban, iparágban bárki által szokásosan elérhető jövedelem azonos lekötött tőke 

mellett.  

Oligopol piaci szerkezet:  néhány viszonylag nagy vállalat működik a piac kínálati oldalán, akik mindegyikének 

tevékenysége, kínálati döntése befolyásolja a többiek piaci helyzetét. 

Pareto-hatékony kombinációk: Olyan termékkombinációk, amelyekben az egyik termék termelésének növelése 

csak a másik termelésének csökkentése árán valósítható meg (ld. termelési lehetőségek határgörbéje ).  

PCC-görbe (Price-Consumption Curve, ár-fogyasztás görbe, más néven ár-ajánlati görbe): A fogyasztó 

optimális választásait képviselő jószágkosarak görbéje az egyik jószág változó árai mellett, változatlan 

jövedelmeket és a másik jószág változatlan árait feltételezve.  

Pénz funkciói: elszámolási eszköz (az érték-összehasonlítás, értékmérés eszköze); forgalmi eszköz (csereeszköz);  

fizetési eszköz (az egyoldalú jövedelem-átengedés eszköze);  felhalmozási eszköz (vagyontartási eszköz, 

a „kincsképzés” eszköze);  világpénz (a pénz a nemzetközi forgalomban is teljesíti az előző négy 

funkciót). 

Pénz vásárlóereje: az árszínvonal reciprokaként értelmezhető, és azt fejezi ki, hogy egységnyi pénzösszegért 

mekkora jószágmennyiséget lehet megvásárolni.  

Pénzkereslet:  likvid (M1 típusú) pénzeszköz tartására irányuló szándék. 

Pénzkínálat: a gazdaságban jelen lévő pénz mennyisége, melynek formái készpénz (bankjegy, érme) és 

bankszámlapénz (folyószámlabetét). 

Pénztartási motívumok: tranzakciós pénzkereslet (a mindennapi tranzakciók, vásárlások lebonyolítására, 

kötelezettségek kiegyenlítésére szükséges pénzmennyiség), óvatossági pénzkereslet (előre nem látható, 

váratlan kiadások fedezésére tartott pénzmennyiség), spekulációs (vagyontartási) pénzkereslet (a 

vagyontartás formái közötti változtatáshoz szükséges pénzmennyiség). 

Piac: az eladók és vevők cserekapcsolatainak összessége, az eladók és vevők kölcsönhatásait fejezi ki; elemei a 

kereslet, kínálat, ár és jövedelem.  

Piaci egyensúly: Egyetlen olyan ár van, amely mellett a keresett és a kínált mennyiség megegyezik, ez a helyzet a 

piaci egyensúly, az ehhez tartozó ár az egyensúlyi ár (piactisztító ár), a hozzá tartozó keresett illetve 

kínált mennyiség az  egyensúlyi mennyiség. 

Piaci hatékonyság kritériuma: akkor használjuk ki termelési tényezőinket optimálisan, ha a tényező utolsó 

egységének felhasználásával nyert termék előállításából és elfogyasztásából nyert egyéni határhaszon 

megegyezik a tényező egyéni határköltségével: MPB = MPC. 

Piaci időtáv: az az idő, amely alatt a termelő nem képes egyetlen inputját sem megváltoztatni, így kínálatát sem 

tudja megváltoztatni. 

Potenciális kibocsátás: a makrogazdaság olyan kibocsátási szintje, amelyet adott tényezőellátottság mellett 

elérhet azok teljes kihasználásával (amikor tehát nincs munkanélküliség és nincsenek kihasználatlan 

kapacitások). 

Profitmaximalizáló kibocsátási szint monopólium esetén: az a legnagyobb kibocsátás, amely mellett a 

monopólium határbevétele legalább akkora, mint a határköltsége, azaz az MRMC.  

Profitmaximalizáló kibocsátási szint tökéletes versenypiacon:  az a legnagyobb kibocsátás amely mellett a 

vállalat határköltsége még nem haladja meg a termék piaci egységárát (p≥ MC). 

Reál pénzmennyiség (L, likviditási igény): a nominális pénzmennyiség vásárlóértéke, (konstans vásárlóerejű 

pénzben mérve), ami egyenlő a nominális pénzmennyiség és az árszínvonal hányadosával, azaz L=M/P. 

Reálbér (W/P):  a nominálbér vásárlóértéke, azaz a rajta megvásárolható jószágok (termékek vagy 

szolgáltatások) mennyisége. 

Reálfolyamatok: a javak létrehozásának (termelési folyamat), elosztásának (elosztási folyamat), és 

felhasználásának, elfogyasztásának folyamatai.  

Reáljövedelem: az anyagi javak és szolgáltatások azon mennyisége, amelyet az adott pénzjövedelemből 

(nomináljövedelemből) meg lehet vásárolni. 

Reálkibocsátás: az adott időszaki kibocsátás értéke, változatlan (ún. bázisévi) árakon számítva, amely tehát így 

figyelmen kívül hagyja az árváltozások, áremelkedések hatását. 
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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 jövedelem (diszkrecionális, diszponibilis jövedelem): a magánszféra rendelkezésre álló 

jövedelme  a makrojövedelem adókkal csökkentett, transzferekkel növelt része, Y
DI

 =Y - NTH+V . 

Rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem (NNDI): A GNDI amortizációval csökkentett része.  

Részvény:  lejárat, határidő nélküli értékpapír, mely a vállalat vagyonának egy tulajdoni hányadát testesíti meg. 

Rezervációs ár: az a maximális ár, amelyet egy adott fogyasztó még hajlandó megadni a termék egy pótlólagos 

egységéért, de ennél magasabbat már nem. 

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

bizonyos mértékig képes a kínálatának megváltoztatására. 

Rövid távú termelési függvény: azt mutatja meg, hogyan függ a kibocsátás mennyisége az egyik termelési 

tényező mennyiségétől, feltételezve, hogy a többi termelési tényező mennyisége nem változik. 

Skálahozadék (volumenhozadék, mérethozadék): megmutatja, hogyan változik a termelés a tényezők egyidejű 

arányos növekedése esetén. Növekvő skálahozadékról beszélünk, ha f( × K,  × L)  >   × f(K,L). 

Állandó skálahozadékról beszélünk, ha  f( × K,  × L)  =   × f(K,L). Csökkenő skálahozadékról 

beszélünk, ha f( × K,  × L)  <   × f(K,L). 

SNA rendszer: az ENSZ által kidolgozott Nemzeti Számlarendszer a makrogazdaság teljesítményének 

számbavételére. Alapelveit 1953-tól, majd átdolgozva 1993-tól használják a világ országai. 

Spontán piaci koordináció:  a gazdaság szereplői piaci kapcsolataikban egyenrangúak, mellérendeltek, senki 

nem rendelkezik a többiekkel szemben meghatározó erőfölénnyel. 

Számviteli költség: az adott év költségeinek számviteli szabályok szerint  elszámolható része, ami az explicit 

költségek  és az elszámolható implicit költségek összegeként adódik. Elszámolható implicit költség 

jelenleg csak az amortizáció lehet.  

Számviteli profit: az árbevétel  és a számviteli költségek különbsége. 

Származékos kereslet: a termelési tényezők iránti kereslet jellemzője,  a vállalat valamely termelési tényező egy 

bizonyos mennyiségét akkor kívánja  megvásárolni, ha a vele előállított termék iránt olyan  fogyasztói 

kereslet tapasztalható, hogy  a  tényezőért kifizetett költség és az eladható végtermékért kapható bevétel 

a termelő számára profitot eredményez. 

Szufficites állami költségvetés: ha az állam bevételei (azaz az adók) meghaladják a kormányzati vásárlások és 

transzferek együttes értékét, tehát az állami megtakarítások értéke pozitív.  

Szűkebb értelemben vett pénz: az azonnal felhasználható M1-típusú pénz. 

Szükséglet:  állandóan újrakeletkező, véglegesen soha ki nem elégíthető belső hiányérzet. 

Társadalmi határhaszon (MSB, Marginal Social Benefit): egy termék vagy szolgáltatás pótlólagos egységének 

előállításával és elfogyasztásával járó összes hasznosságváltozás, amely tehát  az egyéni határhaszon 

megnövelve azokkal a hasznosságokkal és bevételekkel, amelyeket valamely, a termeléstől független, 

kívülálló személynél, szereplőnél keletkeznek.  

Társadalmi határköltség (MSC, Marginal Social Cost): egy termék vagy szolgáltatás pótlólagos egységének 

előállítása miatt felmerülő összes többletköltség amely tehát  az egyéni határköltség,  megnövelve 

azokkal a költségekkel, amelyeket valamely, a termeléstől független, kívülálló személy, szereplő visel.  

Társadalmilag hatékony erőforrás-felhasználás kritériuma:  egy termelési tényező felhasználása társadalmilag 

akkor optimális, ha utolsó egységének felhasználásával nyert termék előállításából/elfogyasztásából 

nyerhető  társadalmi határhaszon megegyezik a tényező társadalmi határköltségével: MSB=MSC. 

Technikai helyettesítési határráta (MRTS, Marginal Rate of Technical Substitution): az az arányszám, amely 

megmutatja, hogy ha végtelen kis egységnyivel csökkentjük az egyik termelési tényezőt, mennyivel kell 

növelni a másikat ahhoz, hogy a kibocsátás ne változzon: MRTS= lim│ΔL/ΔK│ = lim (-ΔL/ΔK). 

Technikai helyettesítési ráta (RTS, Rate of Technical Substitution): megmutatja, hogy ha egy adott 

mennyiséggel csökkentjük az egyik termelési tényezőt, mennyivel kell növelni a másikat ahhoz, hogy a 

kibocsátás ne változzon, azaz  RTS= │ΔL/ΔK│ = - ΔL/ΔK. 

Technikai maximum: a termelési függvénynek az a pontja, ahol a függvény eléri a maximumát, és ahol 

ugyanakkor a határtermék nullává válik (technikailag ennél magasabb kibocsátás nem érhető el). 

Technikai optimum: a termelési függvénynek az a pontja, amelynél az átlagtermék értéke maximális. 

Telítettségi pont: egy bizonyos fogyasztási szint elérése után az újabb termékegység elfogyasztása már nem 

jelent élvezetet; mivel itt már az újabb termékegység elfogyasztása nem jár hasznosságnövekedéssel, a 

határhaszon értéke itt nullává válik. 

Teljes (potenciális) munkaerő-kínálat: az aktívakat és az inaktívak egy részét jelenti (akik megfelelő 

körülmények mellett a munkaerőpiacra csábíthatók lennének). 

Tényezőpiac (input piac): a termelési tényezők, erőforrások piaca.  

Termékpiac (output piac): A lakossági szükségleteket kielégítő fogyasztási javak piaca. 
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Termelési függvény olyan  technikai összefüggés, amely az egyes specifikus termelésitényező-kombinációk által 

előállítható maximális kibocsátási mennyiséget adja meg adott technikai fejlettség mellett. 

Termelési költségek:  A termelésben felhasznált termelési tényezők, azaz a termelő ráfordításai pénzben 

kifejezett értéke, ami az állandó és a változó költségek összege, azaz TC=FC+VC. 

Termelési lehetőségek határgörbéje: olyan görbe, amely két termék lehetséges maximális kibocsátás-

kombinációit adja meg az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása mellett.  

Termelési tényezők jövedelmeinek funkcionális elosztása (az ún. Pareto-féle jövedelem-elosztás): Q = MPL×L 

+ MPK×K + MPA×A + MPE×E , ahol Q az előállított termék mennyisége, L, K, A és E a felhasznált 

munkaerő, tőke, természeti erőforrások és vállalkozói készségek mennyisége, MP az adott tényező 

határterméke. A termék értékében mérve:  p×Q = p×MPL×L + p×MPK×K + p×MPA×A + p×MPE×E, 

azaz a termelési tényezők össztermékből való részesedése a határtermék - arányaikat tükrözi. 

Termelési tényezők, erőforrások: a termeléshez igénybe vehető termelési tényezők, azaz a munkaerő, a 

természeti tényezők (például a föld, az ásványkincsek), a tőkejavak, a vállalkozói készségek és az 

információ. 

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. 

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.    

Tökéletlen verseny:  ha az egyes eladók keresleti görbéi nem vízszintesek, és ezáltal az eladók bizonyos mértékig 

ellenőrzést gyakorolhatnak a termékeik árai felett. 

Vállalati szféra (vállalati szektor): a piaci értékesítés céljából termelő vagy szolgáltató tevékenységet végző 

gazdasági egységeket öleli fel, a gazdaság kibocsátását állítja elő, az általa előállított javakat a piacon 

értékesíti, és ehhez a háztartási szférától termelési  tényezőket vásárol, amelyért jövedelmet fizet.   

Váltó: határozott időre és névre szóló fizetési kötelezvény. 

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

nagyságával együtt változnak. 

Vegyes típusú gazdasági koordináció: ebben egyszerre, együtt vannak jelen a piaci és a bürokratikus 

koordináció elemei, bár a piaci koordináció a meghatározó, az állami beavatkozás is főleg piaci 

eszközökkel történik. 

 

 


