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Óravázlat 
Az állam gazdasági szerepvállalása

• 1-5. perc Ráhangolódás-beszélgetés
– Mi az állam ?

– Milyen területen jelenik meg?

– Van-e köze az államnak a pénzhez?

– Mi jut eszünkbe a honvédelemről, adóról, szociális hálóról? 

• 5-30.  perc Gazdasági szerepvállalás  előadás

• 30-40.  perc  Feladatok megoldása
– Elméleti gazdaságtan (mikro-makroökonómia)

– Üzleti gazdaságtan (pénzügyi feladatok)

– Netes kalkulátorok-adózás, munkabér

• 40-45. perc Összefoglalás, házi feladat



Az állam gazdasági szerepvállalása

• Korlátozott és ideiglenes szerep
Okai:

 Adam Smith – „Láthatatlan kéz” 1776

 Jean Baptiste Say- Say dogma     1803

„Minden kínálat megteremti a maga keresletét”

„éjjeli őr szerep”  XIX. században is



Az újratermelési folyamat
• A termelési folyamatban születő termékek és 

szolgáltatások eredményét a modern gazdaságban 
elosztják azok között, akik közreműködtek a 
termelésben, vagyis a munkavállalók és a 
tulajdonosok között, de részesedik belőle az állam 
is.

Termelés

FogyasztásElosztás

Csere (forgalom)



Az erőforrások fajtái

• Természeti erőforrások
– Korlátlan

• Víz, levegő

– Megújítható
• Föld erdő

– Nem megújítható
• Ércek, gáz, olaj

• Munkaerő
• Fizikai és szellemi 

képességek összessége



Az erőforrások fajtái

• Tőkejavak

– Termelési eszközök

• Vállalkozó

– Ellátja a munka tervezési, szervezési, ellenőrzési, 
szabályozási funkcióit



Ár
•Az ár, az a pénzmennyiség, amennyiért egy árut a 
piacon meg lehet vásárolni, illetve el lehet adni.
•Piaci árnak nevezzük azt az árat amin ténylegesen lezajlik a 
csere

•Kereslet és kínálat 
egyensúlya akkor jön 
létre amikor a vevők 
éppen annyit akarnak 
venni, amennyit az 
eladók el akarnak adni.mennyiség

ár

D (kereslet/demand)

S (kínálat/supply)



Az állam gazdasági szerepvállalása

• Aktívabb, szervező tevékenység 
1929-től
Okai:

 Világháborúk 

 Azokat követő infláció (vágtató, hiper) 

 1929-33-as gazdasági világválság



Az állam gazdasági szerepvállalása

Aktívabb, szervező tevékenység
 Feladatok:

 Hadi termelés szervezése

 Lakossági igények ellátása 

 Termelési és ellátási egyensúly 
megteremtése



Az állam gazdasági szerepvállalása

Aktívabb, szervező tevékenység
 Közgazdaságtan kialakulása

 Keynes 1936

Makroökonómia alapjai

Tanai szerint:

A hangsúlyosabb  beavatkozás tompítja a 
ciklikus ingadozást  és hatásait



1. Klasszikus piacgazdaság

• A termelési eszközök magántulajdonban vannak;

• A termelők és a fogyasztók szabadon döntenek a
rendelkezésükre álló javak felhasználásáról;

• A termelést a piac hozza összhangba a
szükségletekkel.

Állam

Piac

Vállalatok Háztartások



2. Központosított tervgazdaság

• A termelési eszközök rendszerint állami
tulajdonban vannak;

• A legfontosabb gazdálkodási döntéseket az állam
hozza meg és központi tervekkel irányítja a
termelést.

Állam

Piac

Vállalatok Háztartások



Az állam gazdasági szerepvállalása
• Napjainkban:
Jogszabály alkotás, betartatás

Belső rend és biztonság  fenntartása

Monetáris és fiskális politika

Kormányzati intézmények működtetése 

Közfeladatokat ellátó intézmények

Vállalkozások létrehozása (posta, vasút)



Vegyes piacgazdaság

• A legfontosabb szabályzóerő a piac, de jelentős
szerepet kap az állam is. A mai modern vállalatok
többsége, így a piacgazdaság is vegyes gazdaság.

Állam

Piac

Vállalatok Háztartások



Az állam feladatai

• Stabilizációs (megszilárdítás)
– Minisztérium, hatóság,bíróság, rendőrség

• Redisztribúciós (újraelosztási)
– Adók, járulékok, illetékek-transzferek

• Tőkeallokációs (felosztás, juttatás)
– Közjavak biztosítása (közmű, eü, oktatás)

– Externáliák (külső hatások) kezelése





Az állam gazdaságpolitikája

Állami célkitűzés és a megvalósításhoz 
szükséges cselekvések sorozata 

Általános elemei:
 munkanélküliség szabályozása
 pénz vásárlóerejének megóvása
 fizetőképes kereslet megőrzése
 gazdasági fejlődés elősegítése
 gazdasági egyensúly biztosítása



Az állam gazdaságpolitikája

Beavatkozás a gazdasági folyamatokba:

Fiskális politika

(költségvetés)

Monetáris politika

(pénzmennyiség szabályozása)



Óravázlat 
A költségvetési és monetáris politika 

• 1-5. perc Ráhangolódás-beszélgetés
– Milyen adót fizet a háztartás?

– Miért kell adót fizetni?

– Hogyan kerül vissza a családokhoz a befizetett adó?

– Kapnak-e támogatást a vállalkozások? 

• 5-30 . perc Költségvetési és monetáris politika   
előadás

• 30-40.  perc  Feladatok megoldása
– 2015 okt.12/3, netes kalkulátorok, 2014 okt. 13/5

• 40-45 .perc Összefoglalás, házi feladat



Az állam gazdaságpolitikája 

Fiskális (költségvetési) politika
Az államháztartás alrendszerei:

Központi költségvetés

Önkormányzatok költségvetése

Nyugdíjbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap

Elkülönített Alap



Az állam gazdaságpolitikája

Fiskális (költségvetési) politika
Lényege:

Az állam bevételeinek és kiadásainak

szerkezetbeli

aránybeli

nagyságrendi

változtatásával hatást gyakorol a gazdaság 
szereplőire





Fiskális (költségvetési) politika
Az állam bevételei:
Az adók felhasználásáról a parlament dönt

A költségvetés egy évre szól

Sarkalatos kérdés az adók 
fajtája,
mértéke, 
alanyai







SZJA
• Alanyai: jövedelmet szerző magánszemélyek

– Munkaviszony, megbízás, ingóság értékesítése

• Mértéke: 2010-ig sávos, most 16% egykulcsos

• Előleg fizetési kötelezettség

• Bevallása: Tárgyévet követő május 20-ig

• Kedvezmények:

– Családi adókedvezmény eltartott gyermekek után

– Első házasok kedvezménye



ÁFA
• Alanyai: fogyasztók, termelők, szolgáltatók

– magánszemélyek, vállalkozók

• Mértéke: 27% 

– 5% gyógyszerek,  

– 18% egyes élelmiszerek

– Mentes OKJ képzés

• Előleg fizetési kötelezettség

• Bevallása: Tárgyhót követő  20-ig



Járulékok
• Alanyai:munkáltatók, munkavállalók

• Felhasználása: Nyugdíj kifizetés, Eü ellátás

• Fajtái: 

Munkavállaló Munkáltató 

10% nyugdíjjárulék 27% szoc. hoz. adó   

4+3 % eü járulék (23+4%)

Munkaerő piaci járulék 1,5% mindkét alanynál

• Előleg fizetési kötelezettség

• Bevallása: Tárgyhót követő  12-ig





Egyéb adók

• Gépjárművek adója

– Helyi adó

– Vagyoni típusú

– Befizetése: félévenként

• Társasági adó

– Jövedelem megadóztatása vállalkozásoknál

– Mértéke 10 vagy 19%

– Bevallása, befizetése: tárgyévet követő május 31.



Fiskális (költségvetési) politika
Az állam kiadásai
Kormányzati vásárlások
Termék, szolgáltatás vásárlása
Munkahelyet, többlet jövedelmet teremthet
Roosevelt, Darányi politikája

Transzferek (támogatások) 
 Segélyek
Vissza nem térítendő támogatások 
 Eü ellátás, táppénz



Fiskális (költségvetési) politika
Szufficit
Bevétel nagyobb a kiadásnál
Gazdasági növekedést visszafogja

Egyensúly 

Deficit
Kiadás meghaladja a bevételt
Kölcsönfelvétel-állampapírok kibocsátásával
 Túlzott deficit hatása:  infláció,

megszorító gazd.pol.
gazdasági visszaesés







Monetáris politika
Jellemzői:

Az állam közvetett beavatkozása
Pénzkínálat kereslethez igazítása
Gazdasági szereplők mozgatják a gazdaságot 
termelésből,hitelekből származó pénzzel

Eszközei:
Jegybanki alapkamat
Kötelező tartalékráta 2%
Nyílt piaci műveletek: értékpapírok adásvétele



Monetáris politika
Jegybank és kereskedelmi bankok közötti 

tranzakciók
Eszközei:
Jegybanki alapkamat

magas: visszafogja a pénzkínálatot
alacsony:  ösztönzi a hitelezést

Kötelező tartalékráta 2%

Nyílt piaci műveletek értékpapírok adásvétele
eladás növeli a hitelezést



Kapcsolódó anyagok

• Pénziránytű  http://www.penziranytu.hu/

– tanmenetek

– digitális témahét

– POP törzsanyag

– játékok (gyümölcspiac, tőzsde)

• Az én pénzem- Te is érted?

• Pénz7

– Családi költségvetés 2015

– Megtakarítás és pénzügyi tervezés 2016

http://www.penziranytu.hu/










Kapcsolódó anyagok
• JAM  www.ejam.hu

– Gazdasági játékok 
– Tananyagok

• MNB  és MNB Látogató központ www.mnb.hu
http://www.museum.hu/muzeum/53/Magyar_Nemzeti_Bank_Latogatokozpo
nt

– Monetáris politika Bod Péter Ákos

• Pénzportál  www.penzportal.hu
• Szabadsuli

http://www.szabadsuli.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=tematika_0711_0804
Tudj meg többet a gazdaságról és a pénzügyekről

• Tömör professzor RTL klub ismeretterjesztő filmjei
https://www.youtube.com/watch?v=_2i6kWHcaUE
• Pénzsztár 
http://penzsztar.hu/2016/?page_id=464

– Oktató videók
– Verseny feladatok

http://www.ejam.hu/
http://www.mnb.hu/
http://www.museum.hu/muzeum/53/Magyar_Nemzeti_Bank_Latogatokozpont
http://www.penzportal.hu/
http://www.szabadsuli.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=tematika_0711_0804
https://www.youtube.com/watch?v=_2i6kWHcaUE
http://penzsztar.hu/2016/?page_id=464




http://www.szabadsuli.hu/index.cgi?r=&v=&l=
&mf=&p=tematika_0711_0804





http://penzsztar.hu/2016/?page_id=464





Kapcsolódó anyagok

• Országos Fogyasztóvédelmi suli totó

– Zsebpénz használat (1 forduló)

– Vállalkozás-webes vásárlás (3 forduló) 

• Érettségi feladatok 2005-2016 

– Elméleti gazdaságtan (mikro-makroökonómia)

– Üzleti gazdaságtan (pénzügyi feladatok)

• Netes kalkulátorok-adózás, munkabér


