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A gazdálkodás alapjai

Gazdálkodás:

– az erőforrások felhasználásával járó

– a gazdálkodó céljai érdekében folytatott

– céltudatos tevékenység

A gazdálkodás nem öncélú tevékenység, tisztázandó, hogy:

– mit állítsanak elő?

– hogyan?

– kinek?

Kérdés:

1. Mik az „erőforrások”?

2. Mik a gazdálkodó céljai?

3. Mikor beszélünk céltudatos tevékenységről?
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1. Erőforrások:  

Mindazok a javak, szolgáltatások és tevékenységek, amelyek egy termék előállításához vagy
szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ezek lehetnek

– természeti erőforrások:
a természeti környezet azon elemei (föld, víz, ércek, olaj , napenergia stb.), amelyek termelő
fogyasztásra alkalmasak,

– tőkejavak:
azok a termelési eszközök (anyagok, gépek stb.), amelyeket termelő felhasználásra termel az
ember (saját tőke, idegen tőke),

– munkaerő:
a munkavégzésre alkalmas ember fizikai és szellemi képességeinek az összessége,

– vállalkozó:
olyan munkaerő, aki (1) képes a racionális és optimális befektetés meghatározására (2) az
erőforrások ésszerű egyesítésére, kombinálására és (3) a kockázatvállalásra.

A gazdálkodás alapjai
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A gazdálkodás alapjai

A gazdálkodási elv:

Az ember (a vállalkozó) 

mindig igyekszik a lehető legésszerűbben cselekedni 

(racionális döntéshozatal elve). 

Ez a közgazdaságtan egyik alaptézise. 

De hogy ki mit tart célszerűnek az tőle függ! 

2019. 03. 30. Bp.Szakképzés III. évf. 5



A gazdálkodás alapjai

2. A gazdálkodó céljai

Van:

– „célracionális” döntés

• célja: a közgazdasági (materiális) haszon maximalizálása

• feltétele:
– teljes körű informálódás,
– összes alternatíva ismerete (feltárása),
– következetes döntési folyamat: (1) minden alternatíva vizsgálata, (2) értékelés 

a várható következmények függvényében, (3) logikus értékelés, (4) a 
bekövetkezés valószínűségének számbavétele 

– preferenciákra épülő választás, 
– érzelmi elfogódottság nélküliség

• eredménye: 
– ?  (a célracionalitás eljárási módszertan)
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A gazdálkodás alapjai

2. A gazdálkodó céljai

Van

– „értékracionális” döntés

• célja:

– egy etikai, humanitárius vagy vallási meggyőződésnek, illetve egy hivatás
önértékébe vetett elkötelezettségnek való megfelelés [és nem a
(közgazdasági) haszon maximalizálása]

• feltétele:

– az adott érték iránti elkötelezettség

• eredménye:

– az adott értékrend teljesülése a következményekre való tekintet nélkül, illetve

– annak függvényében érvényesül az értékracionalitás, hogy milyen mértékű az
elkötelezettség az adott értékrend mellett és mekkora árat kell érte fizetni
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A gazdálkodás alapjai

2. A gazdálkodó céljai

Van

– normakövető döntés

• célja:

– a szabályoknak való feltétel nélküli megfelelés,

– a jogi, szakmai, etikai normák figyelembe vétele

• feltétele:

– elkötelezettség a normakövetés mellett

– a szabályok ismerete (lehetnek írott – jogi, szakmai, gazdálkodási, etikai – és
íratlan szabályok is)

• eredménye:

– normakövetés – a következményekre tekintet nélkül

– identitásfüggő (értékkonfliktus lehet!)
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normakövető célracionális altruista

A gazdálkodó döntései
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normakövető célracionális altruista

normakövető 
célracionális

morális szent kooperatív

racionális társadalmi
döntés

A gazdálkodó döntései
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A gazdálkodás alapjai

3. Céltudatos tevékenység

Gazdálkodás

– az összes gazdasági tevékenység, amely magában foglalja a gyógyszertárban pl.

• a gyógyszergazdálkodást (készletgazdálkodás),

• a pénzgazdálkodást,

• a humán erőforrás gazdálkodást.

– választások és döntések sorozatából áll: a haszon megszerzése, más dolgok
feláldozásával jár

Gazdaságosság

– az elért eredmények ráfordításokat meghaladó mértéke.

– Két eltérő lehetőséget foglal magában:

• adott eszközökből a lehető legnagyobb eredmény elérése,

• adott eredmény elérése a lehető legkisebb eszköz felhasználásával.
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Mikroökonómia

Mikroökonómia

A fogyasztókkal és termelőkkel, mint piaci szereplőkkel foglalkozik, akik – feltevése szerint –

• (1) haszonmaximalizáló és (2) költségminimalizáló, valamint az ehhez tartozó

• (3) kockázatot mérlegelő döntéshozók.

– Középpontjában

• a gazdasági szereplők állnak (gazdálkodó szervezetek – vállalatok, fogyasztók), illetve

• ezek általánosítható viselkedési jellemzői, döntési alternatívái, gazdasági reakciói állnak.

– A gazdaságot elkülönült döntéshozók együtteseként ábrázolja

– Elemzési szempontja, hogy

• a szereplők gazdasági javakat állítanak elő és fogyasztanak el

• a szereplők egymással kapcsolatot létesítenek

Makroökonómia

Összevont mutatókkal elemzi a gazdaság teljesítményét, tendenciáit. Ilyen pl. a GDP, infláció,
növekedés, munkanélküliség, foglalkoztatási ráta. Fókuszában a gazdaság áll.
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A mikro- és makroökonómia összefügg egymással, egymásra hatásuk egyértelmű 

Pl:
• Bérnövekedés:

– Vállalkozásnál költségnövekedés
– Makrogazdaság szintjén 

• bérszínvonal-emelkedés, 
• fogyasztás növekedés,
• Infláció (?)

• Állami beruházások
– Munkahelyet teremtenek
– Munkanélküliséget csökkentenek
– Bérnövekedést generálhatnak

• Adópolitika – adónövelés/-csökkentés
– Vagyonadó
– Jövedelemadó
– Fogyasztási adó

• Hitelpolitika
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Termelési folyamat

termelő

Fogyasztási folyamat

fogyasztó

termék
(érték)

csereérték

Néhány mikroökonómiai alapfogalom 

A piac
A tényleges és a potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak
rendszere, melynek legfőbb jellemzői a (1) kereslet, a (2) kínálat, az (3) ár és a (4)
jövedelem.

A piac szereplői
Akik termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül befolyásolják a piaci
folyamatokat
• termelő
• vásárló (fogyasztó)
• (és a szabályozó?)



Néhány mikroökonómiai alapfogalom 

Monopol piac

• Egyetlen piaci szereplő nyújtja a piac teljes kínálatát vagy keresletét
– Monopólium: ha a termelő által kínált árunak (szolgáltatásnak) nincs alternatívája
– Monopszónia: ha a vevő a monopólium birtokosa
– A fogyasztó számára korlátozott a választás (helyettesítés)
– A helyettesítés korlátozottsága rugalmatlanná teszi az áru (szolgáltatás) keresletét

• Nincs olyan mechanizmus, amely kikényszerítené a költségminimalizálást (optimalizálást)

• A monopólium káros hatásával szemben védeni kell a többi piaci szereplőt:
– Ha a monopólium tulajdonosa

• értékesít – maximált (hatósági) ár alkalmazható (annál drágábban nem értékesíthet)
• vásárol – minimális (hatósági) ár alkalmazható (annál olcsóbban nem vásárolhat)

Duopol piac

Oligopol piac

Kompetitív piac 
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Néhány mikroökonómiai alapfogalom 

Kereslet
• a fogyasztó (vagy felhasználó) hajlandó és képes valamilyen terméket vagy szolgáltatást

megvásárolni
• (van-e „fizetőképes” kereslet?)

Kínálat
A cég képes és hajlandó eladás céljából valamely terméket vagy szolgáltatást előállítani vagy teljesíteni

A piac önszabályozó rendszer
• az ár növelése 

– keresletcsökkenést és 
– kínálatnövelést okoz 

• az ár csökkenése 
– keresletnövekedést és 
– kínálatmérséklődést generál

• a kereslet csökkenése árcsökkentő tényező
• a kínálat csökkenése árfelhajtó tényező

A piac önérdekkövető szereplőit egy láthatatlan kéz vezérli (Adam Smith) 
(feltéve, ha a piac tökéletes)
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Néhány mikroökonómiai alapfogalom 

A tökéletes piac alapfeltételei

• A kereslet biztonsággal kalkulálható

• Szabad a be- és kilépés a piacra 

• Versenyhelyzet van, nagyszámú, kisméretű termelő, egyetlen termelő sem tudja egyedül 
befolyásolni a piac feltételeit (vagyis az ár külső adottság)

• Tökéletesen informált vásárlók

• A keresleti és a kínálati oldal független egymástól (nem befolyásolják egymást)

• Az ár a legdöntőbb tényező a piaci alku során

• Externáliák nincsenek jelen a piacon (ha két piaci szereplő alkut köt egymással, ezzel nem 
befolyásolja egy harmadik, az alkuban nem szereplő fél helyzetét)
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Tökéletes piac az egészségügyben?

A tökéletes piac alapfeltételei És az egészségügyben?

A kereslet biztonsággal kalkulálható Nem kalkulálható előre, hogy ki és mikor lesz
beteg.

Szabad be- és kilépés a piacra Az orvos- és gyógyszerészképzés hosszú idő, és
korlátozott

Versenyhelyzet, sok és kisméretű termelő,
egyikük sem tudja egyedül befolyásolni a piac
feltételeit (az ár külső adottság)

A helyi kórházak természetes monopóliuma

Tökéletesen informált vásárlók Információ aszimmetria az orvos / gyógyszerész /
beteg és a biztosító és biztosított között

A kereslet és a kínálat független A kínálati oldal (orvos / gyógyszerész) tanácsaival
befolyásolja a keresleti oldal (beteg) döntését

Az ár a legdöntőbb tényező a piaci alku során A biztosított beteg (keresleti oldal) számára nem
az ár a döntő tényező, hanem a szolgáltatás

Externáliák nincsenek jelen (két szereplő alkuja
nem befolyásolja egy harmadik, az alkuban nem
szereplő fél helyzetét

Meglévő externáliák (pl. fertőző betegségek,
védőoltás)
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A gyógyszerpiac jellemzői

– Monopol vagy oligopol piac (ipar, nagykereskedelem) → korlátozott árverseny

– A (patikai) árversenyt szabályozók befolyásolják

– Információs aszimmetria (orvos, gyógyszerész, beteg, beszállító)

– Olcsó vagy ingyenes ellátások → költségérzéketlenség (helytelen vagy túlzott
igénybevétel)

– Alacsony árrugalmasság

– Harmadik fél szerepe: a biztosító fizet, de az orvos szolgáltat

– Kiválasztás torzulása (minél szegényebb, annál betegebb, annál több ellátásra
támogatásra lenne szüksége)

– Méltányosságra, igazságosságra törekvés

– Szolidaritás elv érvényesítése

– Közkiadások magas aránya

Piacszabályozást igényel
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A vásárlói döntés – a gyógyszertárban

• Elkülönülő szerepek: kezdeményező, befolyásoló, döntéshozó, vásárló, felhasználó

• Funkcionális igény kielégítés: racionálisan létező szükséglet és nem érzelmek, illúziók,
élmények vásárlása (önajándékozás)

• Leegyszerűsített vásárlás (másra hallgat, csökkenti az informálódás idő- és energia igényét)

• Szokáson alapuló döntés (automatizmus, márkahűség jellemzi – generikus program?)

• A beteg nem ismeri eléggé , az egészségi állapotát, a kezelési alternatívákat, a gyógyszer árát,
jóságát)

• A valódi döntést nem a beteg hozza

• A vásárlási döntés az egészségét érinti: az alulfogyasztás, túlfogyasztás, rossz vásárlás
egészségkárosodást okoz, érzelmileg elfogódott

Kiszolgáltatott beteg, korlátozott racionalitású vásárlói döntés! 

Piacszabályozást igényel



Piacszabályozási elvek

Célja

• a versenytársak védelme

• a vevők védelme (pl. monopólium)

• az eladók védelme (a vevők félrevezető magatartásától)

• a romboló verseny korlátozása (nagy érdekérvényesítő erőkülönbség esetén)

• a közérdek védelme (pl. belföldi piac)

De!

• A piac léte, vagy hiánya önmagában nem tekinthető problémának (a profitérdek nem
önmagában jó vagy rossz)

• A piaci szabályozás / korlátozás / liberalizáció nem lehet cél, hanem csak eszköz

• Az eszközökről (konkrét reform intézkedésekről) folytatott vita értelmezhetetlen a célok
pontos meghatározása nélkül, mert

• a célok elérése / el nem érése jelenti azt a viszonyítási pontot, amelyhez képest egy konkrét
intézkedés jónak vagy rossznak értékelhető
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Árérzékenység

Árérzékenység

• A vevőt vásárlási döntéseiben milyen mértékben befolyásolja az ár

• A nagy árérzékenység óvatos árpolitikát igényel

A fogyasztók árérzékenységét befolyásoló tényezők

• Az ár és a minőség összefüggésének hatása (erős indikátor, a termék fontos jellemzője marad
hosszú távon)

• Minél nagyobb a helyettesítő termékek hatása, annál nagyobb az árérzékenység

• Minél nehezebb az összehasonlítás, annál kisebb az árérzékenység (A nehéz összehasonlítás
hatása)

• Minél egyedibb a termék, annál kisebb az árérzékenység (Az egyedi – megkülönböztető –
érték hatása)

• Minél költségesebb az átállás, annál kisebb az árérzékenység (A termékváltás költségeinek
hatása)

• Minél nagyobb a kiadás, annál nagyobb az árérzékenység (A kiadás nagyságának hatása)

• Ha a finanszírozásban más is részt vállal, csökken az árérzékenység (A megosztott
költségviselés hatása)
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• A piacon jelen lehet

– forprofit magánvállalkozás,

– nonprofit (közösségi célú) vállalkozás,

– állami vállalkozás

• Bármelyik vállalkozás lehet jó vagy rossz

• A közpiacon lehet állami vállalkozás

• A közpiacon fontos az állami és a magánvállalkozás átláthatósága, elszámoltathatósága is,

• Ha a közpiac nem hatékony, a magánosítás nem oldja meg a problémákat

• A közszolgáltatás területén a magánosítás jelentős biztonsági kockázattal és
nyereséghajhászással jár

• A köz / közérdekű szolgáltatások magánvállalkozásként való biztosítása során kérdés:

– Hogyan biztosítja az állam 

• a polgárainak a közjót (és a közérdeket), ha a magánszolgáltató csődbe megy?

• a közjó minőségét, ha nem ő a szolgáltató és a szolgáltató rosszul dolgozik?

– Ki fizeti ki a magánszolgáltató nyereségét?
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A magánérdek és a közérdek viszonya
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Termelési folyamat

termelő

Fogyasztási folyamat

fogyasztó

értékrend
(termelői)

értékrend
(fogyasztói)

termék
(érték)

igény-kielégítés igény

csereérték

Piac
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Termelési folyamat

termelő

Fogyasztási folyamat

fogyasztó

értékrend
(termelői)

értékrend
(fogyasztói)

termék
(érték)

igény-kielégítés igény

csereérték

A piaci igény-kielégítési folyamat 
fejlettsége a garanciája a minőségnek

Piac
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Az ágazati (iparági) versenykörnyezet vizsgálata

Potenciális 
piacra lépők

Versenytársak 

Helyettesítő
termékeket 

gyártók, szolgáltatók

Beszállítók Fő vásárlók

Fenyegetés az új 
piacra lépők részérőlA beszállítók 

alkuereje

Fenyegetés a 
helyettesítő 
termék előállítók 
részéről

A vásárlók alkuereje

Állam
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Az ágazati (iparági) versenykörnyezet vizsgálata

Potenciális 
piacra lépők

Versenytársak 

Helyettesítő
termékeket 

gyártók, szolgáltatók

Beszállítók Fő vásárlók

Fenyegetés az új 
piacra lépők részérőlA beszállítók 

alkuereje

Fenyegetés a 
helyettesítő 
termék előállítók 
részéről

A vásárlók alkuereje
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Az ágazati (iparági) versenykörnyezet vizsgálata

Az iparági versenykörnyezet vizsgálat legfőbb megállapításai (a patikapiacon)

1. Az adott vállalkozásnak az iparági környezet befolyásolására vannak eszközei, amelyekkel
maximálisan élnie kell

2. Az adott vállalkozás az iparág befolyásolásának lehetőségét nagyban növeli, ha
versenytársaival közösen lép

3. Az együttes fellépés az iparági környezet szereplőivel az ágazat pozícióit erősítheti a
nemzetgazdaságon belül

4. Az állam erős befolyásoló szerepe miatt a közös szakmapolitikai fellépés is fontos
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Néhány mikroökonómiai alapvetés 

A költségekről – egy kicsit másképp
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Költség

alternatív (opportunity cost)
• Amiről még nem döntöttünk
• Ilyen pl. 

• tervezett felújítás
• tervezett akciós  készletfeltöltés (vagy 

bankban tartom?)
• tervezett automatizáció (vs. 

munkatárs)
• informatikai szolgáltató váltásról szóló 

döntés
• még ki nem fizetett bérleti díj

• Ezekkel a ráfordításokkal erőforrást vonunk el 
más felhasználási területektől

elsüllyedt (sunk cost) 
• Megtörtént, vissza nem vonható döntés
• Ilyen pl.

• bérleti díj, amelyről megállapodtunk
• munkabér, amelyről megállapodtunk
• informatikai szolgáltatónak fizetendő 

díj 
• előre megrendelt akciós  áru

• Az elsüllyedt költség hosszú távon lehet 
alternatív költség pl.

• bérleti szerződés újratárgyalása
• új munkaszerződések 

Gazdasági döntéseinkben a várható bevételek és  várható kiadások összevetése a döntő 
(az elsüllyedt költség „csak” tanulság)



Néhány mikroökonómiai alapvetés

A költségekről – egy kicsit másképp
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Költség
(ráfordítás)

nem pénzbeli költségek

• pénzben nem megjelenő költségek 
• Ilyen pl.

• „sorállás”
• minimálbéren foglalkoztatott 

tulajdonos
• önkizsákmányolás 
• a tulaj korábbi jövedelme
• a befektetett saját tőke 

elvesztett (korábbi) 
jövedelme

• hiány miatt elvesztett bevétel

pénzbeli költségek
(számviteli)

• pénzben megjelenő költségek
• Ilyen pl.

• ELÁBÉ
• bér és járulékai
• adó
• anyagköltség
• szolgáltatások

A mikroökonómia mindkét költségtípust költségként ismeri el



Néhány mikroökonómiai alapvetés

A költségekről egy kicsit másképp: jövedelem-kimutatás

– Árbevétel (+)

– Költségek (−)

• ELÁBÉ

• Közvetett költségek

– Explicit költségek

» Bérleti díj

» Szolgáltatás

» Energia

» Bér + járulék

» Stb.

– Elszámolható implicit költség

» Értékcsökkenési leírás

• El nem számolható implicit költség

– Korábbi jövedelmed (?)

– Befektetett saját tőkéd elvesztett jövedelme

– Gazdasági profit (+)
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Néhány mikroökonómiai alapvetés

A közjó és az önérdek csapdája

• Közlegelők tragédiája (Garett Hardin)

– A faluban van 10 gazda

– Mindegyiknek van egy tehene

– A falunak van egy közlegelője

– A közlegelő 10 tehenet tud eltartani

– Minden tehén 10 liter tejed ad naponta

– Gondol egyet az egyik gazda, és kihajt a legelőre még egy tehenet

– Innentől minden tehén csak 9 liter tejet ad (de egy gazda 18 liter tejet fej).

– Jön a következő…

• Mi történik ez után?

• Miért fontos ez nekünk?

– Amikor már a többség így tesz, már mindenkinek kevesebb lesz a teje (és a 
legelő is tönkremegy)
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Esettanulmány – 1.

Ön a szakképzésének idején egy közepes nagyságú város forgalmi centrumában működő, nagy
átmenő forgalmú gyógyszertárban dolgozott beosztott gyógyszerészként. Ott azt tapasztalta, hogy
a gyógyszertár vezetője minden OTC gyógyszernél egységesen 22% árrést alkalmazott, az egyéb
termékek esetén pedig 28%-osat. Ezzel az árképzési módszerrel és megfelelő marketinggel az
OTC és egyéb termék forgalmuk elérte az összforgalom 40%-át.

Szakgyógyszerészi oklevelének megszerzését követően – szülői segítséggel és hitellel –
megvásárolt egy olyan gyógyszertárat, amely egy kistelepülésen egyedüliként működik, két orvosi
körzet került kialakításra, a korábbi munkahelyétől mintegy 10 km-re van, zsáktelepülés, a
helyben lakó munkaképes korú lakosság kb. egyharmada a volt városába jár be dolgozni, kb. 20%-
a munkanélküli, a többi a mezőgazdaságban helyben foglalkoztatott. A gyógyszertár korábbi havi
forgalma 20 MFt volt úgy, hogy a gyógyszertár átlag-árrése 16%-os volt.

A gyógyszertár átvételét követően ugyanazt az árképzési metódust alkalmazta, amellyel a korábbi
munkahelyén eredményesek voltak, azonban három hónappal később azt tapasztalta, hogy a
forgalma mintegy másfél millió Ft-tal csökkent és a napi átlagos vénydarabszám is csökkent.

Mi lehet az oka?
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Esettanulmány – 2.

Ön a szakképzésének idején egy közepes nagyságú város forgalmi centrumában működő, nagy
átmenő forgalmú gyógyszertárban dolgozott beosztott gyógyszerészként. Szakgyógyszerészi
oklevelének megszerzését követően – szülői segítséggel és hitellel – megvásárolt egy olyan
gyógyszertárat, amely egy kistelepülésen egyedüliként működik, két orvosi körzet került
kialakításra, a korábbi munkahelyétől mintegy 10 km-re van.

Mivel korábbi munkahelyén meg volt elégedve a főbeszállító nagykereskedőjükkel, de új
gyógyszertárának főbeszállítója egy másik nagykereskedő volt, úgy döntött, hogy főbeszállítót
vált.

Mivel korábbi munkahelyén meg volt elégedve az informatikai rendszergazdával is úgy döntött,
hogy rendszergazdát is vált. Ráadásul az a rendszergazda, amelyiket kinézte magának, kb. 6%-kal
olcsóbban kínálja a szolgáltatásait, ugyanakkor teljes hardver-cserét javasol, míg a lecserélendő
rendszergazda hat havi szolgáltatás díját kéri és nem tudja garantálni a korábbi adatok
sérülésmentes átadását.

Milyen szempontokat vesz figyelembe az új szerződések megkötése előtt?
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