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Főbb piacgazdasági fogalmak és összefüggések 

 

2. lecke 



 

 
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. 

 



A piacgazdaság alapfogalmai 
• A gazdaság  az ember és a környezete közötti kölcsönhatás 

intézményesített folyamata, amely a szükségletkielégítő 
eszközökkel való folyamatos ellátást biztosítja. 

• A szükséglet az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, 
igény az emberi lét fenntartásához szükséges javak és 
szolgáltatások birtoklására, amely cselekvést vált ki önmaga 
megszűntetésére.   

   -anyagi szükséglet  
 (amelyet termékekkel elégíthetünk ki. pl.: szendvics, kabát) 

  -nem anyagi szükséglet  
 (amelyeket szolgáltatásokkal elégíthetünk ki. pl.: oktatás, színház,        
 fodrász) 

 



A piacgazdaság alapfogalmai 
• A termelés a vállalatok, háztartások és a 

kormány azon tevékenysége, amelynek során 

emberi szükségletek kielégítésére alkalmas 

javakat és szolgáltatásokat hoznak létre. 

• Termelési tényezőknek nevezzük a termelés 

erőforrásait, amelyek megkülönböztethetők 

aszerint, hogy milyen funkcióval vesznek 

részt a javak és a szolgáltatások 

előállításában. 



A piacgazdaság alapfogalmai 
-A termelési tényezők  

• Munka 

• Természeti tényezők  

• Tőkejavak 

• A vállalkozói szolgáltatás 

• Információ 



A piacgazdaság alapfogalmai 
A termelési tényezők 

• Munka 

 mint termelő szolgáltatás az ember mindazon 

szellemi és fizikai képességeinek összessége, 

amelyeket a termelés során felhasználhat. 

• Természeti tényezők  

 a földterület, erdők, vizek, bányakincsek stb., 

melyek eredeti természetes formában alkalmasak 

a termelési folyamatban történő felhasználásra. 

 



A piacgazdaság alapfogalmai 
A termelési tényezők 

• Tőkejavak 

 a termelésben alkalmazott mesterséges eszközök, gépek, 
épületek, felszerelések, alkatrészek, stb., (együttesen reáljavak), 
valamint az ezek feletti rendelkezést képviselő pénz és 
értékpapírok. 

• Vállalkozói szolgáltatás 

 mint termelési tényező az embereknek a többi termelési tényező 
kombinálásában, a róluk hozott kockázatvállalással járó 
döntésekben megnyilvánuló tulajdonosi, szervezési, üzleti 
tevékenységeit, illetve készségeit jelöli (pl. menedzserek, 
tulajdonosok). 

 

•  Információ  
  



A piacgazdaság alapfogalmai 

 
• Piac: a tényleges és potenciális eladók és 

vevők összessége, találkozási helye illetve 

azok cserekapcsolatainak rendszere, a 

kereslet és kínálat találkozási helye. 

• Kereslet 

• Kínálat 

 



A piacgazdaság alapfogalmai 

 • Kereslet: a mindenkor meghatározott mennyiségű 

és minőségű javakra és szolgáltatásokra irányuló 

fizetőképes kereslet. 
 

A kereslet nagyságát meghatározza: 

 a jószág ára, 

 a fogyasztók nominális jövedelme, 

 egyéb befolyásoló tényezők (pl. divat, reklám, más 

termékek ára...) 



A piacgazdaság alapfogalmai 
• Keresleti függvény: adott termék fizetőképes 

keresletének mennyiségét fejezi ki a termék 

árának függvényében, ceteris paribus.  

(Demand function) 

1. Árváltozás hatására a görbe 

mentén mozdulunk el, ebben az 

esetben a kereslet változatlan csak 

a keresett mennyiség változik 

(csökkenő ár esetén a keresett 

mennyiség nő,  A pontból B pontba 

mozdulunk el) 

 

A 

B 
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Price-ár 

Q 

Quantity-a termék mennyiség  



A piacgazdaság alapfogalmai 

2. A keresett mennyiség változására 
a keresleti görbe tolódik el  
(növekvő keresletnél D0-ból D1-
be) 

A kereslet megváltozhat: 

 -a fogyasztók jövedelmének 
változásának hatására, 

 -más jószág árváltozása, 

 -ízlés, divat, 

 -reklám, hirdetés, 

 -népesség számának változása 

 -helyettesítő, kiegészítő termékek, 

 -népesség száma.  
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A piacgazdaság alapfogalmai 

• Rezervációs ár: az a maximális ár, amelyet 

a vevő hajlandó még a termék, szolgáltatás 

egységéért kifizetni. (szélsőséges esetben 

ennél az árnál a piaci kereslet zérus is lehet) 

  

• Telítődési pont: az a keresett mennyiség, 

aminél többet a vevők adott feltételek között 

még ingyen sem igényelnek. 



A piacgazdaság alapfogalmai 

 • Kínálat: az az áru mennyiség amelyet az adott időszak 
alatt az eladók megvételre kínálnak. 

• Kínálati függvény: azt fejezi ki, milyen mennyiséget 
kínálnak a termelők különböző árak mellett.  

       P 
 

         Q 

S 

A 

B 

p0 

q0 

p1 

q1 

1. Árváltozás hatására a görbe 

mentén mozdulunk el, ebben az 

esetben a kínálat változatlan 

csak a kínált mennyiség változik 

(növekvő ár esetén A pontból B 

pontba) 



A piacgazdaság alapfogalmai 

        P 
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S0 

p0 
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– A kínálatot meghatározza: 

– a termelési költségek változása, 

– a termelés és az értékesítés 

időbeli eltérése, 

– a termelők számának változása, 

– a helyettesítő, kiegészítő 

termékek. 



A piacgazdaság alapfogalmai 

 • Marshall-kereszt 

         Q 

       P 
 

S 

D 

Egyensúlyi 

pont pe 

qe 

pM 

többlet 

pA 

hiány 

~  ugyanazon termékre 

vonatkozó keresleti és 

kínálati függvény egy 

koordináta-rendszerben 

történő ábrázolása, jól 

alkalmazható a piac 

állapotának, az egyensúlyi 

ár, a hiány (túlkereslet) és a 

többlet (túlkínálat) 

elemzésére.  



 

 

 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 


