
Gazdasági és jogi alapismeretek 

 

Javítóvizsga követelmények 9. évfolyam  

 

 

 

Mikrogazdasági alapok   

Gazdasági alapfogalmak: a szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a 

gazdasági folyamat elemei, a munkamegosztás szerepe 

Termelési tényezők típusai, jellemzői 

Gazdasági körforgás, az újratermelési folyamat elemei 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei, a keresleti és kínálati függvény, a 

piaci egyensúly és a piaci mechanizmus 

 

Ismerje a szükséglet és a javak fogalmát, főbb csoportjait és kapcsolatait.  

Ismerje a gazdasági folyamat elemeit, a munkamegosztás szerepét, a gazdasági körforgás 

alapvető módjait és jellemzőit.  

Ismerje a piaci alapfogalmakat és szereplőket.  

Ismerje a kereslet és kínálat kölcsönhatását.  

Tudja bemutatni a piaci mechanizmus működését, tudja összehasonlítani a különböző piaci 

állapotokat grafikus ábrázolás alapján.   

 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet jellemzői 

 

Tudjon felsorolni fogyasztói döntést  

befolyásoló tényezőket, és ismerje az ár- és a jövedelemváltozás hatásait egy-egy tipikus 

termék vagy szolgáltatás keresletére.  

Tudjon különbséget tenni rugalmas és rugalmatlan kereslet között. 

 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat  

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, célrendszere, formái 

Az idő szerepe a gazdaságban,  

a termelés költségeinek csoportosítása, összefüggései 

Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma, a számviteli profit, gazdasági profit és a normál 

profit összefüggései 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

Az egyes piacformák jellemzői és sajátosságaik 

 

Ismerje a vállalat környezetét, piaci kapcsolatait, tevékenységének alapvető formáit.  

Ismerje a termelés költségeinek csoportosítását, összefüggéseit, tudja a költségfüggvényeket 

jellemezni és ábrázolni.  

Ismerje a gazdálkodás folyamatában mérhető gazdaságosság követelményeit.  

Tudja megkülönböztetni az explicit, implicit, számviteli és gazdasági költségeket.  

Ismerje a számviteli profit, gazdasági profit és a normál profit összefüggéseit, tudja a közöttük 

lévő összefüggéseket értelmezni.  



Tudja számszerűen meghatározni a fedezeti összeg nagyságát és grafikusan szemléltetni a 

változásait.  

Legyen képes értékelni egy vállalkozás gazdálkodásának eredményét.  

Ismerje a piaci formákat és tudja összehasonlítani a kínálat meghatározásának módját a 

különböző piaci feltételek mellett.  

 

A vállalkozások alapítása, működése  

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője, az üzleti 

vállalkozás sajátosságai 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás  

 

Ismerje a kis- és középvállalkozások jellemzőit, az üzleti vállalkozás sajátosságait.  

Ismerje az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás jellemzőit, alapításának, 

szüneteltetésének és megszűnésének főbb szabályait.  

Legyen képes felsorolni és a felelősség szerint csoportosítani a gazdasági társaságok formáit.  

Tudja jellemezni az egyes társasági formákat.  

Tudjon különbséget tenni a csődeljárás és a felszámolási eljárás között.  
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