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 A termékpiac kínálati oldala, termelési függvény 

 

5. lecke 



Termelői magatartás és kínálat 

• A Vállalat: olyan gazdasági-szervezeti alapegység, amely a 

gazdasági élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik, 

hozzájuk a piac közvetítésével kapcsolódva pénzjövedelem 

szerzésére és növelésére törekszik; egy jövedelmi célokat 

követő, fejlődő rendszer, amely a ráfordítások 

megelőlegezésével erőforrásokat alakít át kibocsátásokká. 

 



Termelői magatartás és kínálat 
• A felhasznált erőforrásokat input-nak a kibocsátott 

termékeket, vagy szolgáltatásokat output-nak 
nevezzük. 
 

• A vállalat az erőforrásait (munkaerőt, gépet, 
anyagot, stb.) az erőforrások piacáról szerzi be. 
 

• A beszerzett erőforrások célszerű kombinálásával 
zajlik a különféle javak előállítása, végül a vállalat 
termékeket és szolgáltatásokat bocsát ki a 
termékek piacára. (kettős nyilvántartás) 

 



Termelői magatartás és kínálat 

• A vállalati célok: 

domináns célja a profit, 

a vagyon megtartása, 

növekedés, fejlődés, 

piaci pozíciók megtartása, javítása, 

a termelékenység növelése, 

fizetőképesség, likviditás, 

erőforrások megszerzése. 

 



Gazdasági hatékonyság 

• A gazdasági hatékonyság lényege a 

ráfordítások értékének és az elért eredmény 

értékének aránya két lehetőség 

összehasonlítása során. 

• Cél a profit maximalizálás  

(hozam – ráfordítás) 



Termelés 
• Termelési függvény: a termelési tényezők 

lehetséges input kombinációi és a velük 
előállított maximális kibocsátási lehetőségek 
halmaza (output) közötti technikai-gazdasági 
összefüggés. 

• A termelési függvényt 3 vetületben vizsgáljuk: 

– Az idő függvényében: Parciális Termelési fv. 

– Egy bizonyos kibocsátási szinten vizsgálva: 
isoquantok 

– Minden termelési tényezőt azonos arányban 
növelve: skálahozadék  

 



Termelés 
• Parciális termelési függvény: 

azt mutatja, hogyan alakul a 
termelés egyetlen tényező 
változásának következtében; 
feltételezve, hogy minden 
egyéb tényező változatlan.  

 

• A csökkenő hozadék 
törvénye: a fokozatosan 
növelt változó inputtényező 
határterméke csökken, 
amennyiben minden további 
inputtényező változatlan 
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Termelés 
• Egy tényező átlagterméke: (AP= average product) a 

termelési eredmény és a tényező felhasznált mennyiségének 
hányadosa. 

 (pl. munkatermelékenység, tőketermelékenység) 

     

   AP(L)= Q/L,  AP(K)=Q/K 

• Egy inputtényező határterméke:  
(MP= marginal product) az a szám, amely megmutatja, 
hogy mennyivel változik az össztermelés, ha az adott 
tényező felhasználását egységnyivel növeljük. 

     

  MP(L)=ΔQ/ΔL,   MP(K)=ΔQ/ΔK 

 



Isoquant 
• Az isoquant azon pontok mértani helye a termelési 

függvény felületén, amelyek az inputok adott termelési 

szinthez tartozó összes lehetséges kombinációit jelölik. 

• Isoquant térkép 
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Isoquant 
• Helyettesítési felületnek, azaz releváns tartománynak nevezzük a 

gerincvonalak közötti sávot, amelyen belül a tényezők 

határterméke, határtermelékenysége pozitív, ezért egymás 

rovására is növelhetők, helyettesíthetők azonos output mellett. 

• Isoquant és a határtermék 
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Termelési függvény - skálahozadék 

• A termelés skálahozadéka: (volumenhozadéka) az 
az arány, amely megmutatja, hogyan alakul a 
termelés a tényezők egyidejű arányos 
növekedésével. 

     

   βQ=f(αK,αL) 

α < β növekvő hozadék 

α = β állandó hozadék 

α > β csökkenő hozadék 

 

 



 

 

 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 


