
A z ember, mint természeti lény

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 11. osztályosok számára

I. Társadalmi-gazdasági összefüggések

 
Életünk során megannyi változásra vagyunk képesek azért, hogy megfelelő választ tudjunk
adni túlélésünk érdekében. A változásokra ado  reakcióink azonban sok energiát emésztenek
fel, így egyfajta köztes állapotunk van a bejövő és belőlünk kiáramló energiák vonatkozásában.
A változások következtében folyamatosan szükségleteink  keletkeznek. E zeket a szükség-
leteinket az emberi kultúra ado  fejle ségi fokán próbáljuk kielégíteni. Minden embernek van-
nak szükségletei, vagyis igényei, amelyek kielégítésre szorulnak.

M eghatározás

A lapvető szükségletekről beszélünk, ha azok kielégítése az emberi élet fenn-
tartásához elengedhetetlen: ilyenek például az evés, az ivás, az alvás igénye.
M ás szükségletek az élet minőségének javítására irányulnak.
A  szükségletek újratermelődnek.

P élda
B izonyára Te is voltál éhes, de akadt olyan is, amikor egy vagány póló, vagy farmernek
álcázo  cicanadrág megvásárlásának igénye merült fel B enned. Nyilván a farmernek
álcázo  cicanadrág nem „létszükséglet”, de valószínűleg jobban éreznéd benne Magad! 
U gyanakkor feltehető a kérdés, hogy: ez biztos? Nem egy divathóbort vagy céges
marketing kelt B enned téves érzeteket azzal, hogy azt sugallja: Vegyél meg! I  vagyok!
B eyonce is ilyet hord! Vásárolj, és akkor Te is olyan leszel, mint Ő!

A korunk társadalmaiban a szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállításának, elosztá-
sának, felhasználásának a leírásával a gazdaságtan foglalkozik.

M eghatározás

Javak ala  értünk a közgazdaságtanban minden olyan dolgot, amely – közvet-
ve vagy közvetlenül – emberi szükségletek kielégítésére alkalmas. 
A  javak egyes számú megfelelőjeként általában a „jószág” szó a használatos.
A  fogalom köznapi értelmezésével szemben, a közgazdaságtanban jószág
minden olyan dolog, amely – közvetve vagy közvetlenül – emberi szükségletek
kielégítésére alkalmas.

A gazdasági javaknak két jelentős ismérvük a hasznosság és a szűkösség. 

A hasznosság  annak a mértéke, hogy ado  javak (pl.: élelmiszer, o hon, világítás, autó,
telefon, ruha, de egy egyesületi tagság is…) valamilyen szükséglet teljes, vagy részbeni kielé-
gítésére alkalmasak. 

A szűkösség pedig azt jelenti, hogy e javak általában, vagy mindig korlátozo  mértékben
állnak a rendelkezésre, azaz megszerzésükért többnyire jelentős „befektetések” szükségesek.
Nem beszélve azokról az esetekről, amikor többet invesztálunk, mint amennyi a hozadék.

Felhasznált irodalom: 
h p://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCks%C3%A9glet
h p://hu.wikipedia.org/wiki/Javak

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
Felelős kiadó: O TP  Fáy András Alapítvány 
Felelős: Schrankó Péter, alapítványi ügyvivő és dr. Sarkady-Kiss Lilla, projektvezető
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