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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

B

4. hét

Hasznosság, preferenciák

K®hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára

Fogyasztói döntés
A mikroökonómiában a fogyasztói döntés problémája egyszer¶en a következ®

• Hogyan jusson jövedelemhez a fogyasztó? (Ezzel kés®bb foglalkozunk.)

• Hogyan költse azt el? (Ezzel foglalkozik a fogyasztói elmélet.)

Minden optimalizációs döntési probléma esetén a gazdasági szerepl® a lehet®ségeihez képest a legjobb döntést
próbálja meghozni. A fogyasztói elméletben

• a döntéshozó: a fogyasztó,

• a döntés tárgya: melyik jószágkosara(ka)t, azaz tágabb értelemben vett javak és szolgáltatások kombi-
nációit (pl.: marhapörkölt+nokedli, vagy rántott hús+sült krumpli ebédre, vagy minden nap vajaske-
nyér ebédre+nyáron Francia Riviéra, vagy hétköznap f®zelék, hétvégén rántott hús ebédre+telefon és
internet el®�zetés stb.) válassza,

• a döntést korlátozza: jövedelme és a javak árai (egyel®re feltesszük, hogy a fogyasztó ezeket adottnak
tekinti, azaz úgy gondolja, hogy döntésével nem tudja ezeket befolyásolni),

• hogy mi a fogyasztó számára a legjobb (második legjobb, harmadik legjobb, stb.) a fogyasztó ízlését®l,
vagy PREFERENCIÁITÓL függ. (Egyel®re a döntés korlátaitól függetlenül CSAK ezzel foglalkozunk),

Preferenciák

A preferenciák �törvényei�

1. De�níció
Javak tetsz®leges mennyiségeinek kombinációit (pl.: 1 tányér spenót+2 db fasirt, vagy 1 db bicikli+2 kon-
certjegy+1 db gyros, vagy 10 óra tanulás+4 bögre kávé stb.) árukosárnak, vagy jószágkosárnak nevezzük.

Az ízlés tulajdonképpen azt ragadja meg, hogy a fogyasztó mennyire kedveli a jószágkosarakat egymáshoz
képest.

Pl.: Melyik lenne jobb?

• 1 tányér spenót+2 db fasirt, VAGY 2 tányér spenót+1 fasírt

• 1 db bicikli+2 koncertjegy+1 db gyros, VAGY 2 db bicikli+0 db koncertjegy+3 gyros

• 10 óra tanulás+4 bögre kávé+0 korsó sör, VAGY 10 perc tanulás+0 bögre kávé+4 korsó sör

A mikroökonómia modellje a fogyasztói ízlésr®l, azaz a preferenciákról két �axiómán� nyugszik
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• Az összehasonlíthatóság axiómája. Az egyének képesek rá, hogy bármely A és B árukosarat összeha-
sonlítsanak. Az összehasonlításnak a következ® három eredmény egyikéhez kell vezetnie:

� az illet® az A kosarat jobban kedveli a B kosárnál,

� a B kosarat kedveli jobban az A kosárnál,

� közömbös számára, hogy az A vagy a B kosarat válassza-e.

• A tranzitivitás axiómája: Tekintsünk három kosarat, A-t, B-t és C-t! Ha egy fogyasztó jobban kedveli
az A kosarat a B-nél, és a B-t jobban kedveli a C-nél, akkor az A kosarat szükségképp jobban kedveli a
C-nél. Hasonlóképpen, ha közömbös számára, hogy az A vagy a B kosarat válassza-e, és az is közömbös,
hogy a B vagy a C kosarat válassza, akkor szükségképp az is közömbös számára, hogy az A vagy a C
kosarat válassza-e.

A preferenciák tranzitivitása

Életkor és intranzitivitás
Úgy t¶nik, hogy a tranzitív rendezést az id®k során megtanuljuk és nem velünk született képesség. Az ered-
ményekre többféle (fejl®déspszichológiai) magyarázat adható. Mi a preferenciákat a továbbiakban stabilnak
feltételezzük.

A kísérleti Az intranzitív
Életkor (év) alanyok választások aránya

száma (százalék)
4 39 83
5 33 82
6 23 82
7 35 78
8 40 68
9 52 57
10 45 52
11 65 37
12 81 23
13 81 41
Feln®ttek 99 13

Jószágkosarak gra�kus ábrázolása

Az A, B, C és D pontok az X és Y jószág különböz® kombinációit tartalmazzák. Ha X és Y egyaránt hasznos
jószágok, akkor az A kosár az ábrán jelölt valamennyi ponthoz képest preferált.
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Pl.(HGH 3.1): Janka jobban szereti az egy sörb®l és egy mexikói lepényb®l álló A jószágkosarat akár a

1. csak két sörb®l álló B kosárnál,

2. akár a 2. csak két lepényb®l. álló C kosárnál

Az utóbbi két kosár összehasonlítását tekintve, tegyük fel, hogy két sört jobban szeretne két lepénynél.
Következik-e ezekb®l a tényekb®l, hogy Janka esetében, legalábbis az ismertetett három kosarat tekintve

igaz az összehasonlíthatóság és a tranzitivitás axiómája? Ha igen, mi lesz a preferenciáinak megfelel® rangsor?

1. Megjegyzés
Nem minden preferenciarangsor ábrázolható gra�kusan.

Pl.: Lexikogra�kus preferenciák (lásd lexikon szócikkek):
Lajos milliomos és imádja az autókat és a vitorlás hajókat sem veti meg. Akkor érzi els®sorban jól magát

ha sok autója van. Két olyan kosár közül azt preferálja, amelyikben több az autó, függetlenül attól, hogy
mennyi hajó van benne. Ha azonban két kosárban ugyanannyi autó van, akkor azt preferálja, amelyikben
több a hajó. Próbáljuk meg lerajzolni (ha tudjuk)!

Hasznosság

Hasznosság

2. De�níció
Hasznos jószág esetében a több jobb a kevesebbnél, káros jószág esetében ennek a fordítottja igaz.

3. De�níció
A hasznosság (U , utility) az a változó, amelynek értéke megmutatja a preferencia-sorrendet. Ha egy fogyasztó
megtalálja a számára legjobban preferált helyzetet, akkor az mondjuk, hogy maximalizálta a hasznosságát.

Problémák:

• Ha egyik fogyasztóra (Éva) U = 10, a másikra (Ádám) pedig U = 5, akkor kett®jükb®l álló társa-
dalom jóléte W = 10 + 5 = 15? Azaz a különböz® fogyasztók hasznosságai összeadhatók (azonos a
mértékegységük)?

• Mit jelent az, hogy U = 100, vagy U = 3? Azaz mi a hasznosság mértékegysége? Mérhet®-e egyáltalán?
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4. De�níció
Kardinális hasznosságról beszélünk, ha az egyes egyén számára jelentkez® hasznosság számszer¶en mérhet®,
és a számszer¶ értékek értelmezhet®k.

2. Megjegyzés
Az egyes egyének kardinális hasznossága nem feltétlenül összegezhet®. (bonyolult probléma, kés®bb visszaté-
rünk rá).

Hasznossági függvény
A TU(c) összhasznossággörbéje egy �kardinálisan mérhet®� TU : R→ R hasznossági függvénye a c fogyasztás
mennyiségének.

Határhaszon
Egységnyivel növelve a fogyasztást, mennyivel növekszik a hasznosság: MU = ∆U

∆c . Folytonos esetben
MU = lim∆c→0

∆U
∆c = dU

dc

AzMU határhasznossági görbéje az összhasznosságból vezethet® le, annak meredkségét mutatja. A fogyasz-
tás növekedésével az összhasznosság növekszik, de csökken® mértékben, ezért a határhasznosság pozitív és
csökken®.
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1. Feltevés
A csökken® határhasznosság elve (Gossen I. törvénye): a határhaszon a fogyasztás növekedésével csökken.

Példa

• Mennyi pénzt lennél hajlandó adni egy tányér spenótért (ha bármennyi pénzed lenne)? (Pénzben mért
hasznosság.)

• Várható élettartam.

• Reprodukciós sikermutató: RS =utódok/szül®k két generáció között.

• Mennyire vagy boldog? (Vitatható.)

Relatív jövedelem és az élettel való elégedettség
az Egyesült Államokban, 1994 (százalék)
A háztartás összes �Nagyon �Elég �Nem túl
jövedelme (1000 dollár) boldog� boldog� boldog�
10-nél kevesebb 16 62 23
10�20 21 64 18
20�30 27 61 12
30�40 31 61 8
40�50 31 59 10
50�75 36 58 7
75-nél több 44 49 6
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Jövedelemszint és az élettel való elégedettség
(Különböz® nemzeteknél), 1984
Egy f®re jutó GNP Nemzetek száma Az �elégedettségi�
(dollár) mutató mediánja
2000-nél kevesebb 1 5,5
2000�4000 3 6,6
4000�8000 6 7,0
8000�16000 14 7,4

Feleségvásárlási hozományok a Kipszigi
törzsben (tehénegyenértékben)

Korán ér® n®k Kés®n ér® n®k
Magas ár 32 14
Átlagos ár 19 23
Alacsony ár 14 28

3. Megjegyzés
A kardinális hasznosság mérése nem csak egyetlen skálán lehetséges (pl.: A h®mérsékletet is mérhetjük Celsius
, vagy Kelvin, vagy Farenheit fokban egyaránt).

5. De�níció
Az U és U ′ hasznossági skála kardinálisan ekvivalens, ha mér®számaik között lineáris összefüggés áll fenn

U ′ = a+ bU

Az a állandó a nullapont eltolását képviseli, a b állandó az egységnyi nagyság megváltoztatását.

4. Megjegyzés
Tekintsük a következ® hasznossági értékeket: U1, U2, U3. Ha U1 − U2 > U2 − U3, akkor U

′
1 − U ′

2 > U ′
2 − U ′

3,
tehát bármely kardinálisan azonos skálát veszünk is, a különbségek sorrendje azonos marad.

5. Megjegyzés
Az a nullapont megváltoztatása egyáltalán nem érinti a határhasznot, és az egység szerepét játszó b változta-
tásával a határhaszon értéke mindenhol csak ugyanazzal a b pozitív állandóval szorzódik.

6. Megjegyzés
Ha a határhaszon az U skála mentén csökken®, akkor az U ′ skála mentén is csökken®.

6. De�níció
Ordinális skálán mérhet® hasznosság esetén valaki preferálhatja az A kosarat B-hez képest és a C kosarat
D-hez képest, de nem kell képesnek lennie olyan kijelentésre, hogy �jobban kedvelem az A kosarat a B-hez
viszonyítva, mint amennyire a C kosarat kedvelem jobban D-nél�.

7. Megjegyzés
Ha az összhasznosság csak ordinális nagyság, akkor megállapítható, hogy a határhaszon pozitív vagy nega-
tív, de az már nem, hogy emelkedik vagy csökken. Ez ugyanis a hasznosságkülönbségek összehasonlítását
igényelné. Az ordinális hasznosság létezése gyengébb követelmény, mint a kardinális hasznosság létezése és
alkalmas a legtöbb fogyasztói döntés elemzésére.

Jószágkosarak hasznossága
Az (x, y) jószágkosár hasznosságát az U(x, y) kétváltozós hasznossági függvény adja meg.
Példa

• Legyen x: fogyasztott rántott hús mennyisége (mértékegység: db).

• Legyen y: fogyasztott sült krmpli mennyisége (mértékegység: 10 dkg).

• Tehát az (x, y) = (2, 3) jószágkosár esetén 2 db rántotthúst fogyaszt a fogyasztó 30 dkg sült krumplival.

• Éva hasznossági függvénye legyen : UE(x, y) = x2y
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• Ádám hasznossági függvénye legyen: UA(x, y) = xy2

• Mivel UE(4, 2) = 42×2 = 32 > UE(3, 3) = 32×3 = 27 és UA(4, 2) = 4×22 = 16 < UA(3, 3) = 3×32 =
27, ezért Éva preferálja a (4, 2) kosarat a (3, 3) kosárral szemben, míg Ádám éppen fordítva (más az
ízlésük).

7. De�níció
A parciális hasznossági függvények az fogyasztó hasznosságát adják meg az egyik termék fogyasztott mennyi-
ségének függvényében, miközben a másik termék fogyasztott mennyisége rögzített

U(x)|y0
= U(x, y0), U(y)|x0

= U(x0, y)

Pl. Éva és Ádám parciális hasznossági függvényei feltéve hogy a sült krumpli mennyisége y0 = 3 rögzített:
UE(x)|y=3 = 3x2, UA(x)|y=3 = 9x

8. De�níció
• Az els® termék határhaszna (MU1) azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a fogyasztó hasznossága,
ha az els® termék fogyasztását egy egységgel megnöveljük miközben a többi termék fogyasztott mennyisége
változatlan marad.

• A második termék határhaszna (MU2) azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a fogyasztó hasznos-
sága, ha a második termék fogyasztását egy egységgel megnöveljük miközben a többi termék fogyasztott
mennyisége változatlan marad.

MU1 =
∂U

∂x1
;MU2 =

∂U

∂x2

Pl.: Ádám és Éva határhaszonfüggvényei:

• Éva: MU1 = 2xy,MU2 = x2

• Ádám: MU1 = y2,MU2 = 2xy

9. De�níció
Az azonos hasznossági szinthez tartozó (egymással közömbös) jószágkosarak halmazát közömbösségi görbének
nevezzük:

U(x, y) = U0 ⇒ y = f(x)|U0

Pl.: Éva és Ádám számára az U0 = 32 hasznosságot biztosító jószágkosarak

UE(x, y) = x2y = 32, UA(x, y) = xy2 = 32
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y =
32

x2
|UE=32, y = 4

√
2

x
|UA=32

Közömbösségi görbék
A hasznossági függvény szintvonalai. Itt a hasznosság kardinális skáláját elhagyhatjuk. Aközömbösségi görbék és a
preferenciairányok együttesen minden információt megadnak ahhoz, hogy a jószágkosarakat az ordinális hasznosság
értelmében rangsoroljuk.

A közömbösségi görbék tulajdonságai

1. Negatív meredekség.

2. A közömbösségi görbék sohasem metszik egymást.

3. A közömbösségi görbék fedési tulajdonsága (a jószágtér valamennyi pontján átmegy egy közömbösségi görbe,
tehát bármely két közömbösségi görbe közt van egy harmadik).

4. A közömbösségi görbék alulról konvexek.
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8. Megjegyzés
A konvexitás tulajdonságát nem lehet levezetni a racionális választás posztulátumaiból, mint az 1., 2., és 3.
tulajdonságokat. A konvexitás a fogyasztás változatosságának jól megalapozott tapasztalati elvéb®l következik.

Speciális esetek

Speciális preferenciák

A vagyontárgyak átlagos r hozama hasznos, de a hozam s kockázata káros. A preferenciairányok ezért észak és nyugat
(felfelé és balra) mutatnak, ennek következtében a közömbösségi görbék növekv®k (pozitív a meredekségük).
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Az 1. zónában az X jószág is, és az Y jószág is hasznos, és a közömbösségi görbék negatív meredekség¶ek. A 2.
zónában az Y már telített, ezen a területen a preferenciairányok észak és nyugat (felfelé és balra), és a közömbösségi
görbék pozitív meredekség¶ek. Itt már a fogyasztónak kellene �zetni azért, hogy még egy szelet tortát megegyen.

Y hasznos, de X semleges jószág. A fogyasztónak mindegy, hogy több vagy kevesebb jut neki X jószágból. Az egyetlen
preferenciairány a felfelé, és így a közömbösségi görbék vízszintesek.
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Pl.: Arisztid izzókat szeretne venni. Úgy tudja, hogy a hagyományos izzó és az energiatakarékos izzó
fényereje ugyanolyan, mindössze az élettartamukban különböznek. Az energiatakarékos izzó háromszor annyi
ideig világít, mint a hagyományos. Arisztid a palotáját korlátlan számú izzóval világítaná ki a lehet® legto-
vább. Milyen függvény reprezentálja a preferenciáit?

Pl.: Arisztid sonkásszendvicse mindig egy zsemléb®l és egy szelet sokából áll. Az üres zsemlét és a sonkát
magában nem eszi meg. Viszont minél több sonkát fogyaszt annál jobban érzi magát. Milyen függvény
reprezentálja a preferenciáit? Hogyan változna meg a függvény, ha ezentúl mindig két sonkával enné a
szendvicset?

Pl.: Tasziló salátalevet készít. Víz, cukor stb. korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, az egyetlen
sz¶kös jószág az ecet. Egy deciliter salátaléhez vagy két kanál 10%-os (x), vagy 1 kanál 20%-os (y) ecetet
használna fel. Minél több salátalevet tud készíteni, annál jobban érzi magát. Milyen függvény reprezentálja
a preferenciáit?

Pl.: Tasziló kerti ünnepséget rendez, amihez m¶anyag kerti bútorokat vásárol. Megállapítja, hogy egy
asztalnál (x) 6 széken (y) tudnak vendégek helyet foglalni. Minél több vendéget tud fogadni Tasziló, akik
(ill®en) asztalnál foglalhatnak majd helyet, annál jobban érzi magát. Kellemetlen viszont számára, ha valaki
nem tud az asztalhoz ülni. Annál több vendéget semmiképpen sem hív, mint amennyi szék rendelkezésre áll.
Milyen függvény reprezentálja a preferenciáit az asztalok és székek vonatkozásában?

A jótékonyság modellezése
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Jótékony célú adakozás 1994-ben, néhány kiemelt jövedelemsáv esetében
Családi Adakozók Átlagos Átlagos adakozás
Családi részaránya adakozás a család
(dollár) (százalék) (dollár) jövedelmének

arányában
(százalék)

10 000�19 000 64 209 1,36
30 000�39 999 80 474 1,37
50 000�59 999 84 779 1,44
100 000�124 999 92 1846 1,71
150 000�199 999 96 3546 2,09
500 000�999 999 97 27 491 4,15
1 000 000-nál több 100 244 586 4,88
Átlagosan 75 960 2,14

Preferenciák eredete evolúciós megközelítésben
Mostohák
Otthoni élelmiszer-fogyasztás, 1972�1985 és családszerkezet
(átlag = 4305 dollár)
Változó Az átlagtól való eltérés (dollár)
Örökbefogadó anya gyermeke −204
Mostohaanya gyermeke −274
Nevel®anya és nevel®apa gyermeke −365

Örökség
Fér� N®

végrendelkez® végrendelkez®
Házastárs javára 69,8 42,4
Gyermekek javára 21,7 47,6
Összesen 91,5 90,0

Preferenciák empirikus meghatározása
Statisztikai-ökonometriai módszerekkel, pl.: Lineáris regresszióval
Ha a hasznossági függvény pl. Cobb-Douglas típusú, akkor ordinális hasznosságot feltételezve logaritmi-

kus transzformációval linearizálható:

U(x1, x2, . . . , xn) = β1x1 + β2x2 + . . .+ βnxn

Pl. (Varian): Ingázás hasznossága
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• TW: teljes gyaloglási id® a buszhoz, vagy az autóhoz

• TT: teljes utazási id® percben

• C: utazás teljes költsége dollárban

• A/W: autók/dolgozók aránya a háztartásban

• R: háztartás �fajtája� (0, ha fekete, 1, ha fehér)

• Z: 1, ha fehérgalléros, 0, ha kékgalléros munkás

U = −0, 147TW − 0, 0411TT − 2, 24C + 3, 78(A/W )− 2, 91R− 2, 36Z
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