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A közgazdaságtan tárgya és módszerei 

 

1. lecke 



A piacgazdaság alapfogalmai 

 A közgazdaságtan annak a módját és törvényszerűségeit igyekszik 
feltárni, ahogyan az egyének és közösségek felhasználják a 
szűkösen rendelkezésükre álló erőforrásokat, és elosztják a 
felhasználás során keletkező értékeket. 

  - a gazdálkodás törvényszerűségeit keresi 

  - alaptudomány 

  - társadalomtudomány 

 

Termelés – Elosztás – Csere - Fogyasztás 

 



A közgazdaságtan szintjei: 
 

– Mikroökonómia 

 egymástól elkülönült piaci szereplőket vizsgálja 
(egyes fogyasztók, egyes vállalatok)  

 egyes termékek piacát elemzi 

 termék fajtákban (kenyérben, téglában, ügyvédben…) 
gondolkodik. 

 

– Makroökonómia 

 aggregált mutatókkal (éves nemzeti jövedelem, összes fogyasztás, 
infláció … stb.) 

 a gazdaság egészének teljesítményét, fejlődési tendenciáit elemzi. 
 

– Nemzetközi közgazdaságtan  

 az országok közötti gazdasági kapcsolatokat, azok összefüggéseit 
vizsgálja. 

 



Módszertani alapfogalmak 
• Változók:  

    A gazdasági modell azon tényezői, amelyekkel leírjuk a 
modellt, megmagyarázzuk a modell működését és 
meghatározzuk különböző állapotait.  
 
– Endogén változók: alakulását modell belső működése 

határozza meg.  

– Exogén változók: a modell külső adottságai, változásuk nem a 
modell működésétől függ. 

– A stock változók (állományi változók): egy adott időpontra 
vonatkozó értékek. Pld.: vagyon – hiszen egy adott időpontra 
vonatkozhat. 

– A flow változók (folyamat változók): egy időszakra vonatkozó 
értékek. Pld.: megtakarítás, jövedelem 
 



Módszertani alapfogalmak 
• Egyensúly:  

– Egy összefüggés két oldala megegyezik egymással.  

– Egy adott állapotra értelmezhető. 

– Ha több tényezőből álló, összetett kapcsolatokat tartalmazó 
rendszer bizonyos állapotát akarjuk az egyensúly fogalmával 
jellemezni, akkor az egyensúly egy olyan állapot, amikor a 
különböző hatóerők ellensúlyozzák egymást.  

– Az egyensúly lehet labilis vagy stabil  

• Labilis az egyensúly: ha valamilyen külső hatásra a rendszer 
kimozdul az egyensúlyi állapotból, és akkor a rendszer belső 
erőinek működéseképpen a rendszer távolodik az egyensúlytól. 

• Stabil egyensúlyról akkor beszélhetünk, ha a külső erő hatására 
kilendül a rendszer az egyensúlyi állapotból, de ekkor a saját belső 
automatizmusai az egyensúly felé fogják terelni. 
 



Módszertani alapfogalmak 
• Statika:  

 Olyan közgazdasági fogalom, amely figyelmen kívül hagyja az 
időben lejátszódó folyamatokat. Módszerét általában az 
egyensúlyi állapotok jellemzésére alkalmazzuk. 

• Komparatív statika:  

 A statika egyik változata, amikor két különböző helyzetet 
hasonlítunk össze. Azt elemezzük, hogy valamely feltétel 
megváltozása milyen új helyzetet eredményez és miben 
különbözik a korábbitól. 

• Dinamika: 

 Az események időbeli lefolyására koncentrál: az egyik 
eseményt mennyi idő múlva követi a másik és a két időpont 
között milyen más változások lehetségesek. 
 



A közgazdaságtan fő kérdései: 

– Mit? 

 

– Hogyan? 

 

– Kinek? 

 

 A szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás 
problematikája. 

 



 

 

 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 


