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BEVEZETÉS 
 
A háztartás-gazdaságtan relatíve újszerű tudományterületnek számít a hazai közgazdasági 
gondolkodásban, melyet jól bizonyít az is, hogy máig nem létezik önálló egyetemi tanszéke. Egy 
�fiatal� diszciplínában való elmélyedés során számos új problémával találkozhatunk és egyben a 
tudományos megismerés lehetőségei kibővülnek. A háztartások egyes problématerületeivel és 
aspektusaival való foglalkozást számos szakterület feladatának tekintette, hiányzott azonban az 
egységes, integrált megközelítés. 
 
Napjainkban egyre több kutató gondolkodik és alkot szűkebb szakterületét kitágítva 
interdiszciplináris módon, így téve szert új tudományos ismeretekre. A háztartási szférával 
kapcsolatos összefüggések felismerése azonban nem a különböző, a háztartással, mint 
intézménnyel parciális kapcsolatban álló elméletek (pl. a háztartásokat fogyasztóvá, illetve 
termelővé degradáló közgazdasági nézetek) megállapításainak egyszerű kompilálását, additív 
összefűzését jelenti, hanem sokkal inkább a többdimenziós, interdiszciplináris ismeretalkotást. 
 
Dolgozatomban egy olyan társadalmi és gazdasági szereplő sajátosságait és megnyilvánulási 
formáit, szerkezeti összefüggéseit taglalom, amellyel a mindennapi életünk során, állandó 
jelleggel kapcsolatban állunk. E kapcsolatrendszer, ez az intézmény a háztartás, mely életünk, 
megélhetésünk társadalmi-gazdasági feltétele is egyben. A háztartás minden társadalom, minden 
nemzetgazdaság legnagyobb homogén szektora, akár a fogyasztásban, akár a munka- és 
megtakarítás kínálatában elfoglalt helyét, akár a nemzeti vagyonból való részesedését vesszük 
figyelembe. 
 
Kutatásaim során olyan társadalmi folyamatokat és összefüggéseket tettem vizsgálat tárgyává, 
amelyekről a legutóbbi időkig a társadalomtudományok művelői alig vettek tudomást. Néhány 
szerző szerint ennek okaira a leglogikusabb válasz az lenne, hogy a háztartási szféra annyira 
automatikus, annyira természetes és működése látszólag oly magától értetődő, hogy a 
tudományos megközelítések eredményeképpen nem sok új információ válna elérhetővé. 
 
Sokkal inkább azonban arról van szó, hogy Magyarországra még csak mostanában kezdenek 
beszivárogni azok az új, alternatív közgazdasági irányzatok, amelyek új megközelítésbe helyezik 
a háztartásokat, mint gazdasági és társadalmi alapegységeket. A disszertációban ismertetett 
kutatási eredményekkel el szeretném oszlatni a háztartások vizsgálatának szükségességével 
kapcsolatos kételyeket, új tudományos irányzatok szellemében interdiszciplináris módon 
mutatom be a háztartási rendszerek sajátos működési elvét, a vele kapcsolatos � a történelem 
folyamán gyakran változó � tudományos megközelítéseket és a háztartások mezőgazdasági 
üzemen belül betöltött sokoldalú funkcióját. 
 
Napjaink gazdasági (globalizáció, liberalizmus, növekedési problémák) és társadalmi 
(túlnépesedés, migráció, társadalmi polarizáció) folyamatai egyre inkább az egyensúlytalanság 
irányába változnak. Nem csupán a társadalmi, hanem a természeti környezet is változik, 
mégpedig negatív módon. A túlhevített gazdaság és a helyét kereső társadalom viszonyai 
törvényszerűen keletkeztetik az igényt egy progresszív gazdaság- és társadalomszemlélet 
kialakítására. E folyamatok nyilvánvalóvá teszik a fenntartható komplex (gazdasági � társadalmi 
� ökológiai) rendszerek szükségességét, melyben a háztartások kiemelt szerepet játszanak. Mint 
azt a későbbiekben részletesen bemutatom, az egyes háztartások automatikusan a fenntarthatóság 
irányába egyensúlyoznak. Sőt, az archaikus társadalmak szubsztantív gazdaságfilozófiája, amely 
�oikocentrikus�, azaz háztartás-orientált volt, egyenesen bűnnek tekintette a szükségleteket 
meghaladó fogyasztást, az indokolatlan vagyongyarapítást, sőt, a mai értelemben vett 
kommerciális eljárásokat, a kereskedelmet is. Természetesen mai viszonyok között nem 
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tekinthetjük célnak az autarkián alapuló gazdaságot, azonban fontos, hogy a háztartásokat valódi 
helyüknek megfelelő súllyal értékeljük. 
 
Az ökonómia szavunk a görög �oikos� szóból származik, amely az archaikus kor görög 
háztartását jelentette. Az �oikos� azonban nem csupán lakhely, hanem a család és a tágabb 
közösség (rabszolgák, rokonok) anyagi szükségleteinek kielégítését szolgáló gazdálkodási forma 
is volt egyben. Az �oikonomia� fundamentális értelmezése tehát a háztartás olyan működtetését 
jelentette, amelynek célja, hogy hosszú távon növelje a háztartás használati értékét minden tagja 
számára. A mai ökonómia jelentése azonban a már ARISZTOTELÉSZ által is a �pénzszerzés 
művészeteként� aposztrofált �krematisztikát� jelenti, amely a kereskedelemmel szoros 
párhuzamban alakult ki, és amely nem ismer korlátokat. Az oikonomia alapeszméje az 
elégségesség, míg a krematisztika vezérelve a rövid távú monetáris csereérték, azaz a pénzbeni 
nyereség maximalizálása.  
 
Az �oikos�, azaz a szubsztantív, reciprocitáson és redisztribúción alapuló, eredeti értelemben 
vett �oikonomia� eszményének újbóli felfedezése és lényegének megértése a jelenleg domináns, 
növekedésorientált, profitorientált gazdaságszervezeti struktúrák és gazdaságfilozófia radikális 
átformálását igényli. 
 
Szeretném bebizonyítani, hogy a néha csak nyűgnek érzett és gyakran lebecsült háztartási 
tevékenységek és teljesítmények a modern társadalmak és nemzetgazdaságok struktúrájának 
organikus részei, s a mindennapi élet nélkülözhetetlen folyamatai. Az elméleti alapok és a 
tudományos feltáró munka eredményeit szemlélve óhatatlanul is késztetést érzünk arra, hogy az 
effajta szintetizáló analízist kevésbé fontosnak tekintő diszciplínák korábbi axiómáit 
átértékeljük, felülvizsgáljuk. 
 
Nyilvánvaló, hogy a gyakorlati életben nem tartható az a mikro- és makrogazdasági tétel, 
miszerint a háztatások a nemzetgazdasági és a társadalmi tevékenységekben csupán 
jövedelmükkel és fogyasztásukkal vesznek részt. E munka ezért szándékom szerint hozzájárulhat 
a hazai gazdaságelmélet fejlődéséhez, hiszen általa közelebb juthatunk a tapasztalati, a 
�mindennapi� gazdaság megértéséhez. 
 
Ebben a szellemben kísérlem meg bemutatni e diszciplína különleges, ám remélhetőleg 
érdeklődésre számot tartó területeit, fejlődését illetve kapcsolatát más tudományágakkal. 
 
A disszertáció első fejezetében bemutatom a témával való foglalkozás indokoltságát, a 
háztartásokkal kapcsolatos társadalomtudományi kutatások időszerűségét és megalapozottság. 
Ebben a részben ismertetem a dolgozat tudományos �előéletét�, az azt megalapozó kutatásokat, a 
problémafelvetés körülményeit. 
 
A második fejezetben ismertetem a kutatás alapvető céljait, főbb vizsgálati területeit. A fő 
célkitűzést szem előtt tartva dolgozatban duális logika mentén feltáró-elemző elméleti jellegű 
ismeretek alkotására, rendszerezésére törekszem, nem hagyva figyelmen kívül a 
tudományelmélet alkalmazási lehetőségeinek bemutatását sem. 
 
Fontosnak tartom ezen újszerű tudományterület hazai és külföldi szakirodalmi ismereteinek 
kritikus elemzését, amely a további kutatómunkához szolgáltathat kiinduló alapot, és egy 
elméleti alapvetés megalkotását, amely tananyagszerűen foglalja össze és rendszerezi a 
háztartástudománnyal kapcsolatos ismeretek sokféleségét. A szakirodalmi források elemzős 
feldolgozását a harmadik fejezetben végeztem el. 
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A negyedik fejezetben a disszertációban ismertetett kutatások módszertani hátterét mutatom be. 
A metodikai részletezés során törekedtem a két, egymástól eltérő � komparatív analitikus és 
empirikus � társadalomtudományi megismerési folyamat hátterének és indokoltságának 
bizonyítására, oly módon, hogy a fejezet módszertani leírása más kutatások számára is 
hasznosítható legyen. 
 
A kutatás eredményeit, megállapításait az ötödik fejezetben írtam le. Az elsőként bemutatott 
kutatás során a háztartást, mint fogalomrendszert szintetizáló jelleggel, rendszerező történeti 
elemzés segítségével a szó eredeti, antik jelentésében értelmezem; a háztartás szerepét vizsgálom 
a különböző történelmi korszakokban, illetve rávilágítok azokra a fontos, háztartásokkal 
kapcsolatban felmerülő momentumokra, amelyek nem csupán a társadalmi és gazdasági 
rendszerekre, hanem a tudomány előrehaladására is fontos tényezőként hatottak. Igyekszem 
megragadni az oikocentrikus felfogás kialakulásának és fejlődésének sajátos vonásait és 
megtalálni azokat az összefüggéseket, amelyek értelmezhetőbbé teszik korunk gazdasági 
tevékenységeit és egyben a fenntartható gazdasági rendszerek fejlődésének irányába hatnak. 
 
A másodikként bemutatott empirikus jellegű kutatás a családi gazdaságok szerkezetváltásra és 
változó piaci-gazdálkodási keretfeltételekre reagáló viselkedésmintáinak karakterizálására 
irányul. Csökkentendő a mezőgazdasági termelést folytató háztartásokkal kapcsolatos 
ismerethiányt. A gazdálkodás elméleti és gyakorlati feldolgozása ugyanis mind a 
gazdaságirányítás, mind a háztartások számára nagyon lényeges. Fel kell tehát mérni a 
háztartások gazdálkodásának viszonyait, belső fogyasztását, kapcsolatát a piaccal, az ott élők 
gondolkodásmódját, távlati terveit. 
 
A hatodik szakaszban ismertetem a kutatásaim eredményein alapuló, gyakorlati alkalmazásra, 
tudományszervezési és oktatási felhasználásra és az esetleges további, a témát érintő kutatások 
lehetséges célkitűzéseire vonatkozó javaslataimat. Néhány következtetésem valószínűleg 
túlmutat disszertáció, illetve a tudományterület keretein. Elemző-értékelő munkám egyik 
alapvető célkitűzése mindazonáltal éppen az volt, hogy újabb impulzusokkal gyarapítsam a 
gazdaság- és társadalomtudományok elméleteit. 
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1. A TÉMA AKTUALITÁSA 
 
A háztartások, mint a társadalom és a gazdaság legkisebb termelői és fogyasztói szocializációs 
egységei rendkívül fontos szerepet játszanak az ország gazdasági életében. A háztartások 
értékteremtő képessége, foglalkoztatásban betöltött szerepe mással nem pótolható, különösen 
vidéken, ahol a mezőgazdaság és a háztartás egymástól elválaszthatatlan egységet képez. 
 
Hazánkban eddig kevés gazdaságtudományi munka közelítette meg a háztartásokat 
interdiszciplináris módon, miközben Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a 
háztartástudomány reneszánszát éli. A túlhevített gazdasági folyamatok és az ezekhez egyre 
gyakrabban kapcsolódó, megmagyarázhatatlan makrogazdasági jelenség arra késztette ugyanis a 
fejlett világ felvilágosult gondolkodóit, hogy a gazdasági szemléletet, a gazdaságfilozófiát és a 
gazdaságetikát szubsztantív és egyben multidiszciplináris alapokra helyezzék. 
 
A gazdaságtörténetet szemlélve (lásd 5.1. fejezet) könnyen belátható, hogy a háztartás, mint 
gazdasági formáció a történelem evolúciós folyamatainak nagy túlélője: a gazdálkodásszervezeti 
és koordinációs rendszerek gyakori változásaival ellentétben a háztartás, mint intézmény 
gyakorlatilag megőrizte eredeti formáját, mondhatni, csupán a vele kapcsolatos szemléletmódok 
módosultak. Persze a tudomány és a technika fejlődése ezt a szférát sem hagyta érintetlenül. 
Eszközrendszere és funkciói átalakultak ugyan, de célrendszere nem: legfőbb feladata továbbra 
is a benne élő emberek megélhetésének biztosítása. Márpedig az olyan fundamentális intézmény, 
amely a társadalmi-gazdasági változások közepette is viszonylag stabil (a piaci folyamatokhoz 
képest) és létfenntartását a szűkösség viszonyai mellett is biztosítani képes, mindenképpen méltó 
a tudományos érdeklődésre. 
 
1.1 A kutatás előzményei, a kutatás háttere 
 
Az elmúlt évtizedben elsősorban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárgazdaságtani 
Tanszékén folytak háztartás-gazdaságtani jellegű elméleti és gyakorlati kutatások. Az egyetemen 
Flórisné dr. Sípos Ida és Dr. Guth László vezetésével már a nyolcvanas évek közepén 
elkezdődött egy olyan kutatási téma, amely a mezőgazdasági termelést folytató háztartások 
gazdálkodásának vizsgálatával, azok társadalmi-gazdasági hatásaival, tervezési módszerek 
adaptálásával, kidolgozásával és fejlesztésével foglalkozott, együttműködve a giesseni Justus 
Liebig Egyetemmel. Ennek eredményeként kandidátusi értekezés, egyetemi és főiskolai jegyzet 
és számos publikáció látott napvilágot. Témavezetőm, Dr. Guth László irányításával ennek a 
szellemi műhelynek a munkájába kapcsolódhattam be 2000 nyarán. 
 
A hazai és külföldi szakirodalom, valamint a terület fontosabb kutatási eredményeinek és 
kutatási módszertanának áttekintése után már doktori tanulmányaim első évében lehetőségem 
nyílott arra, hogy a tanszéken folyó empirikus és teoretikus kutatásokba bekapcsolódjak. 
 
Az elmúlt években témavezetőm irányítása és szakmai segítségnyújtása mellett az alábbi 
részterületeken fejtettem ki önálló, dokumentálható kutatási és oktatási tevékenységet: 
 

- A falusi háztartások és a mezőgazdasági termelés kapcsolata; 
- A családi ciklusból következő speciális gazdasági döntések a családi gazdaságot 

működtető háztartásokban, a mezőgazdasági üzemet működtető háztartások családi ciklus 
okozta szerkezetváltozásai; 

- A háztartásgazdaság családi gazdaságok versenyképességét befolyásoló faktorai; 
- Háztartás-gazdaságtani vizsgálatok az egyéni és családi gazdaságok körében, különös 

tekintettel a háztartásoknak a vidék megtartóképességében játszott szerepére; 
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- A háztartások funkcióváltozása és a kistelepülések életminősége; 
- Az intézeti háztartások szerepe a gazdaságban és társadalomban; 
- A családi gazdaságokat működtető háztartások mezőgazdasági szerkezetváltásra reagáló 

viselkedésmintáinak szocioökonómiai elemzése; 
- A háztartási termelés értékelési módszereinek kritikai elemzése, a háztartási termelés 

helye a GDP-ben; 
- A magyar háztartások élelmiszerfogyasztásának és a jövedelmi helyzetének közgazdasági 

összefüggései, jövedelmi- és fogyasztási különbségek a magyar lakosság körében; 
- Családi gazdaságok háztartásainak elméleti háztartástípusokba való besorolása az 

önellátás szintje alapján; 
- Az önellátás gazdasági jelentősége a családi gazdaságot működtető háztartásokban, Az 

önellátás ökonómiai szerepének értékelése a háztartás-családi gazdaság szimbiózis 
viszonylatában; 

- Családi gazdaságokat működtető háztartások erőforrás-allokációja; 
- A vidéki háztartások szerepe a fenntartható rurális gazdasági struktúrában; 
- A földhasználat és gazdálkodási forma ágazati összefüggései Magyarországon; 
- Háztartástervezési módszerek alkalmazásának lehetőségei a magyarországi családi 

gazdaságokban; 
- Számítástechnikai módszerek alkalmazhatósága a háztartás-gazdaságtan tantárgy 

oktatásában; 
 
A fenti részterületekhez kapcsolódó vizsgálatok, valamint az azokat részben megalapozó 
szakirodalmi szintetizálás hozzájárult ahhoz, hogy disszertációmban a háztartás-gazdaságtan 
jelentőségére és tudománytörténeti sajátosságaira rámutassak, valamint hogy a háztartás-családi 
gazdaságban felismerhető szimbiotikus viszonyokat egy konkrét empirikus vizsgálat 
eredményein keresztül ismertessem. 
 
Az Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet keretein belül lebonyolított vizsgálataink egyrészt 
a diszciplína egyetemi oktatásának jobb megalapozottságát szolgálták, másrészt viszont 
felkeltették külső megbízók és tudományszervező intézetek érdeklődését is. Az elmúlt években 
az OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások) és az FVM K+F alapja 
biztosított forrásokat empirikus kutatásaink lebonyolítására. Ezen kívül több, nagyobb kutatási 
területet felölelő projektben vettem részt, amelyek a kapcsolódó háztartás-gazdaságtan 
tudományos igényű feltárását célozták meg. 
 
Doktoranduszi tevékenységem során lehetőséget kaptam arra is, hogy bekapcsolódjak a 
�háztartás-gazdaságtan� tantárgy oktatásába és oktatásszervezésébe, valamint más tantárgyak 
(pl. �Agrár- és regionális gazdaságtani alapismeretek�, �Nemzetgazdasági ágazatok 
gazdaságtana�) háztartás- és agrárgazdaságtannal foglalkozó részeinek kidolgozásába. 
 
Belföldi és külföldi konferencia-részvételeim során szakmai ismereteim bővítése mellett értékes 
tapasztalatokra tettem szert és széleskörű kapcsolatrendszert építettem ki, amelyek nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a háztartástudomány és a kapcsolódó tudományterületek nemzetközi 
trendjeit követni tudjam és szakirodalmi ismereteimet folyamatosan frissítsem. Ebből a 
megfontolásból léptem be a tudományterület egyik legrangosabb nyugat-európai szervezetébe, a 
Német Háztartásgazdasági Társaságba (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft) és vettem fel 
a kapcsolatot a Justus Liebig Egyetem (Giessen) Háztartástudományi Intézetével. 
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2003 elején Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízása révén lehetőséget kaptam 
egy gazdálkodói kézikönyv (Agrárinformációs Kézikönyv) szerkesztésére, amelyben 
összegyűjtöttem és rendszereztem a tárgykörhöz kapcsolódó korszerű ismereteket, illetve 
feldolgoztam a családi gazdaságokkal kapcsolatos tudnivalókat. 
 
Doktori tanulmányaim során szerzett ismereteim alapján fogalmazódott meg bennem az igény 
egy olyan átfogó jellegű munka elvégzése iránt, amely mezőgazdasági háztartások kérdéskörét 
az egyoldalú megközelítést mellőzve komplex és interdiszciplináris módon, a rendszerelméleti 
ismereteket felhasználva és a társadalmi-gazdasági struktúra egészéhez viszonyítva vizsgálja. 
 
1.2 A téma időszerűsége, megalapozottsága 
 
A mezőgazdaság magyarországi jelentősége, ezen belül is a GDP-hez való hozzájárulása az 
utóbbi 50 évben erőteljesen csökkent, társadalmi jelentősége azonban korántsem esett vissza 
ilyen mértékben. Ez a territoriális determináltságon kívül annak is köszönhető, hogy arányait és 
elterjedtségét tekintve a primer szektorban volt a legjelentősebb a második gazdaság jelenléte. 
 
A második gazdaság alatt a házkörüli, illetve a háztáji gazdaság keretei között végzett 
tevékenységet értették (ma ezt az �informális� jelzővel illetjük), amelyben érdekelt volt a 
háztartások több mint fele; becslések szerint az össztermelés mintegy egyharmadát a 
mezőgazdaság eme szegmensében állították elő (lásd OROS�SCHINDELE, 1984). 
 
A gazdaság makroszerkezetét tekintve a 90-es években kisebb mértékben ugyan, de továbbra is 
jellemző a magyar agrárium duális szerkezete, azaz a nagyüzemek és a kisüzemek egymás 
mellett élése, amely a közepes gazdaságok alacsony arányával párosul. Történeti távlatokban a 
hazai mezőgazdaságban nagy hagyományai vannak az effajta dualizmusnak, akár a 
századforduló nagybirtokai és a kisparaszti gazdaságok kontroverziáját, akár napjaink 
mezőgazdasági nagyvállalkozóinak és a törpebirtokosok tömegének ellentétpárját vesszük 
figyelembe. HARCSA et al. a duális agrárszerkezet történeti előképeivel kapcsolatban 
fogalmazta meg az �útfüggőség� elméletét, amely szerint hazai viszonyok között a 
mezőgazdasági kistermelés tartós továbbélése nagyon erős történeti gyökerekből táplálkozik. 
 
A gazdaságpolitika, és az annak részét képező agrár- és vidékpolitika nehezen tudott reagálni a 
mezőgazdaságban zajló, gyakorlatilag koordinálatlan folyamatokra. Elsősorban � a 
transzformálódó gazdaság és társadalom törvényszerű egyensúlytalanságai miatt némileg érthető 
módon � a makroszintű összefüggésekre koncentrált, miközben az agrártermelés fő szereplőit, a 
fölöslegessé vált vidéki munkaerő hasznosításának lehetséges színterét, a rurális háztartásokat 
nem értékelte/értékeli súlyának megfelelően.  
 
A mezőgazdasági termelést végző háztartások, illetve konkrétabban megnyilvánuló formációi, a 
családi gazdaságok gazdálkodásának belső összefüggéseiről sajnos kevés információ áll 
rendelkezésre. Ezek vizsgálata nélkül azonban nehezen megválaszolható az a kérdés, hogy mely 
családoknak fűződik érdeke ahhoz, hogy akár főfoglalkozásban, akár főfoglalkozás mellett, a 
rendelkezésre álló szabad munkaerő-kapacitás felhasználásával mezőgazdasági tevékenységet 
végezzenek, illetve hogy milyen szerepük lehet az �eleve� létfenntartási motívumok mentén 
egzisztáló háztartásoknak a vidékfejlesztési célkitűzések megvalósításában és a fenntartható 
rurális gazdaságszerkezet kialakításában. 
 
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a specifikus a mezőgazdasági háztartások 
tevékenységében, mi indokolja elkülönült, mélyreható szocioökonómiai vizsgálatukat? 
Gazdálkodási magatartásukat befolyásolják ugyan szokatlan faktorok együttes hatásai, azonban 
ez semmiképpen nem mondható egyedinek. Így például a magán- és az üzleti szféra szoros, 
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részben térbeli egybefonódása nem csupán a mezőgazdasági, hanem az egyéb vállalkozói 
tevékenységet (pl. kisiparos, kézműves, szellemi szabadfoglalkozású) folytató háztartások sajátja 
is. Az elvégezhető munkamennyiség időjárás és évszakok okozta ingadozásai más gazdasági 
szektorokban ugyancsak megtalálhatók, pl. az építőiparban vagy a mezőgazdaságban. Az állami 
jövedelemstabilizáló intézkedések más gazdasági ágak és társadalmi rétegek háztartásait is 
érintik (pl. a közszolgálati szféra jövedelmi és hitelgaranciái) � a mezőgazdaságit esetenként 
jóval meghaladó mértékben. Az egyéb vállalkozási tevékenységektől és más gazdasági 
szektoroktól eltérően azonban a mezőgazdasági háztartások esetében � éppen a jelentős 
felhalmozott tőkeállomány miatt � fontos szerepe van a generációkon átívelő befektetési és 
tervezési időtávoknak, amelyekre egyértelmű befolyásuk van a családi-háztartási viszonyoknak. 
 
A háztartási tevékenységeken alapuló gazdálkodás elméleti és gyakorlati feldolgozása tehát mind 
a gazdaságirányítás, mind a háztartások számára nagyon lényeges. Ebből adódóan meg kell 
ismerni a háztartások gazdálkodásának társadalmi-gazdasági helyzetét, belső fogyasztását, 
kapcsolatát a piaccal, az ott élők gondolkodásmódját, távlati terveit és életvitel-attitűdjeit. 
 
A háztartások, mint különböző termelési teljesítmények szolgáltatására képes gazdasági 
szereplők �újrafelfedezésével� kapcsolatban mindazonáltal szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy ezek a teljesítmények sokkal erőteljesebben kerülnek előtérbe a vidéki térségekben, illetve 
a harmadik világ gazdaságilag elmaradottként aposztrofált országaiban, ellentétben az iparilag 
fejlett országok urbanizált agglomerációs térségeinek fogyasztási centrumaival, ahol a 
háztartások a piaci szférával sokkal intenzívebb és kiterjedtebb kapcsolatokat ápolnak (ápolni 
kénytelenek), mint az otthonival. A fejlődő országokban tapasztalható kiterjedt 
háztartásgazdasági tevékenységek azonban semmiképpen sem kelthetik bennünk az �rusztikus� 
és a �házias� idill érzetét. 
 
PEVETZ (1993) szerint ideológiáktól függetlenül megállapítható, hogy a háztartás, 
különösképpen a vidéki háztartás �újrafelfedezése� � annak felismerése, hogy a háztartások nem 
csupán fogyasztási, hanem termelői egységek is egyben � Marx ipari és az iparosodás előtti 
társadalmakra vonatkozó reprodukciós elméletének is köszönhető. Annak a ténynek a 
felismerése ugyanis, hogy nehéz gazdasági időkben a háztartások rendkívül alacsony, a 
létminimum körüli vagy alatti jövedelmek és jelentős munkanélküliség mellett is képesek a 
létfenntartásra, ráirányította a figyelmet a háztartások eddig alulbecsült, illetve egyáltalán 
figyelembe sem vett teljesítményeire, gazdálkodási és szerkezeti vizsgálatuk szükségességére. 
 
A magyar mezőgazdaságban végbemenő szerkezeti átalakulás és a vidéki térségek társadalmi 
polarizációja miatt a háztartások az eddigieknél is hangsúlyosabban kerülnek a hazai 
tudományos és szakmai érdeklődés középpontjába. A háztartásnak, mint a személyek életvitel-
közösségének ugyanis máig legfontosabb feladata tagjai szükséglet-kielégítésének megfelelő 
szintű biztosítása. A vidéki háztartások estében a mezőgazdasági termelés mindig fontos szerepet 
játszott a megélhetés biztosításában. 
 
A vidéki foglalkoztatottság (ezen belül is a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya) továbbra is 
fokozatosan csökken, a megélhetési lehetőségek � legyen szó akár a formális, akár az informális 
szféráról � szűkülnek. A gazdaság-, ill. társadalompolitikusoknak is fel kell ismerniük, hogy a 
háztartások kényszerpályára kerülnek, egy sor szociál- és agrárpolitikai, valamint jóléti 
problémát okozva. Megalkotandó megoldási javaslatok, akciótervek és stratégiai programok 
során azonban nem szabad csupán a kompetitív piac eszményét hirdető, hazánkban kissé 
félreértelmezett szociális piacgazdaság hagyományos eszközrendszerére támaszkodni, hanem 
integrálni kell a világ társadalomtudományában és a fejlett világ társadalompolitikájában egyre 
inkább előtérbe kerülő, a jólét összetettségét hangsúlyozó gondolatokat és megoldásokat is. A 
gazdálkodási, foglalkoztatási, szociális, életmód, környezeti és területfejlesztési problémákat 
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szubsztantív gazdaságelméleti � tehát a háztartások sajátosságait figyelembe vevő � 
megközelítésben, komplex módon kell kezelni. 
 
A fenntartható mezőgazdaság, illetve az ennek keretet adó, alternatív közgazdaságtani irányzatok 
által favorizált fenntartható gazdasági fejlődés koncepciója � hasonlóan az archaikus társadalmak 
háztartásgazdaságon alapuló, önkiegyensúlyozó módon működő, a túlfogyasztást elkerülő 
rendszereihez � elsősorban a háztartásokra építhető, hiszen a vidék esetében a mezőgazdasági 
termelés szoros összefüggésben van a háztartás egyéb funkcióival (fogyasztás, termelés, 
gondozási, nevelési teljesítmények stb.). 
 
A disszertáció témája, úgy gondolom, a tudományfejlődési folyamatok szempontjából is aktuális. 
Mint azt a későbbiekben (3.1, ill. 5.1 fejezet) bemutatom, a háztartás-gazdaságtan fejlődése 
korántsem tekinthető világos, rendszerezett és törvényszerű folyamat eredményének, sokkal 
inkább integrálja a határterületek ismereteit, melyből következően állandó fejlődésben, 
mozgásban van. 
 
A tudományos trendeknek megfelelően szükséges tehát egyrészt a háztartásgazdaság 
fejlődéstörténetének dinamikus bemutatása, másrészt olyan elméleti alapösszefüggések 
tárgyalása, amelyek eddig nem, vagy más szemléletben jelentek meg a hazai tudományos 
gondolkodásban. A nyugat-európai (Giesseni Iskola) és a tengerentúli (New Home Economics) 
irányzatok összegző, rendszerező analízise, és a háztartástani gondolkodás történelmi útjának 
áttekintése elengedhetetlen ahhoz, hogy gazdaságtudományi gondolatrendszerünket a gazdaság 
és társadalom változó szerkezetéhez igazítsuk és felfedezzük elődeink manapság is bölcsnek 
számító tudományát. 
 
Úgy gondolom tehát, hogy a fundamentumokból való kiindulás, az alkotó gondolkodás 
hozzájárulhat ismereteink kiterjesztéséhez és némiképpen érthetőbbé teszi a manapság egyre 
kritikusabban szemlélt gazdasági folyamatokat és azok lehetséges kimeneteit. 
 
Mindazonáltal hangsúlyoznom kell az multidiszciplináris és interdiszciplináris megközelítések 
fontosságát, hiszen a háztartástudományban feltárt új összefüggések logikai rendszere és 
mondanivalója nem öncélú: abból a legtöbbet a gazdaság- és társadalomtudomány egésze fog 
hasznosítani, új kérdéseket és új válaszokat eredményezve. 
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2. A KUTATÁS CÉLJA, VIZSGÁLATI TERÜLETEI 
 
Jelen disszertációban összefoglalt kutatómunkám alapvető célja az volt, hogy a feldolgozott 
eredmények alapján jelezzem a tudományos közvélemény felé a háztartások, mint kiterjedt 
internális és externális nexusrendszerrel bíró társadalomtudományi objektumok 
multidiszciplináris és történelmi tanulságokon alapuló vizsgálatának szükségességét. 
 
A háztartások gazdasági szerepére és annak funkcionális változására irányuló elmélyült 
vizsgálatot indokolta az is, hogy egyre erőteljesebben fogalmazódik meg az igény az olyan 
társadalomtudományi összegző művekre, amelyek egy-egy szereplő szempontjából közelítik 
meg a tudományterület problémafelvetéseit. Igyekeztem a háztartások gazdasági szerepét 
multidiszciplináris módon vizsgálni, felhasználva a szociológia, a történelemtudomány, a 
közgazdaságtudomány, a gazdaságantropológia valamint a rendszerelmélet ismeretanyagát és 
módszereit. 
 
A disszertáció elkészítésével kapcsolatban, munkám kezdetén az alábbi, logikailag egymásra 
épülő célokat határoztam meg: 
 
- A rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalom, a fontosabb kutatási eredmények és a 

módszertani ismeretek áttekintése, analitikus szemléletű rendszerezése és értékelése. 
A szakirodalmi ismeretek feldolgozása során törekedtem a kutatási spektrum kiterjesztésére. 
A világosabb, modulszerű logikai felépítés érdekében külön kezelem az általános, a 
háztartásgazdaság jelentőségének feltárására irányuló kutatásokat és a mezőgazdasági 
(falusi) háztartásokat érintő kutatási irányzatokat  

- A háztartás-gazdaságtan elméleti megalapozását szolgáló heurisztikus szemléletű 
összegzés. 
A szakirodalom értékelésén belül a könnyebb érthetőség és a nyomon követhetőség 
érdekében külön fejezetbe rendezve tárgyalom a különböző források tudásanyagának 
rendszerező feldolgozása révén nyert háztartás-gazdaságtani elméleti összefüggésrendszert.  

Nem foglalkozom viszont a család fogalmi körülhatárolásával, mivel véleményem szerint az 
inkább szociológiai és kevésbé gazdaságtudományi kategória, ennek megfelelően a 
családokat a háztartások részének tekintem. Mindezzel egy olyan kategorizált 
ismeretszintézist szeretnék létrehozni, amely hozzájárulhat más háztartásökonómiai 
vizsgálatok elméleti megalapozásához, illetve a későbbi tananyagfejlesztéshez. 

- Egy empirikus háztartás-gazdaságtani kutatási módszer komplex bemutatása. 
Feladatomnak tekintem a disszertáció részét képező empirikus kvalitatív 
társadalomtudományi kutatás módszertanának minden részletre kiterjedő elemzését, a 
különböző eljárások komplex és integrált alkalmazhatóságának bemutatását.  

- A különböző korszakok háztartásokkal kapcsolatos felfogásainak részletezése és kritikai 
elemzése. 
A háztartások társadalmi és gazdasági szerepének és helyének feltáró jellegű bemutatás 
érdekében fontosnak tartom a háztartás-gazdaságtani felfogások fejlődésének analitikus 
bemutatását az ókortól napjainkig. Ennek során szeretném a felfedni a gazdaság szubsztantív 
és formális értelmezésében rejlő különbségeket és az oikocentrikus világnézet napjainkban 
megvalósuló �újrafelfedezésének� okait. 
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- Magyarországi családi gazdaságok háztartásgazdasági tényezők által determinált 
viselkedésmintáinak bemutatása egy empirikus társadalomtudományi kutatáson keresztül 
Dolgozatomban bemutatom egy megvalósult empirikus háztartás-gazdaságtani kutatás 
eredményeit, valamint ehhez kapcsolódóan a családi gazdaságok sajátosságait és 
magyarországi fejlődési útját. 
 
A háztartás, mint szubsztantív és a családi gazdaság, mint formális szervezet között fennálló 
szimbiotikus kapcsolatrendszer szintén egy olyan terület, amelynek taglalásától 
disszertációmban nem tekinthetek el. Célom továbbá a kollektív, azaz háztartás- illetve 
csoportspecifikus magatartásminták bemutatása, amely egyben lehetőséget nyújt arra, hogy 
visszacsatolást végezzek a konkrét döntési helyzetekben tanúsított magatartásokra 
vonatkozóan. 

 
Disszertációmban igyekszem egyfajta kettős logika mentén egyrészt feltáró-analizáló elméleti 
jellegű ismereteket közvetíteni, másrészt a tudományelmélet alkalmazási lehetőségeit egy 
konkrét társadalomtudományi vizsgálaton és annak módszertanán keresztül bemutatni. 
 
A szűkebben értelmezett háztartásökonómiai elméletek (pl. a mikro- és makroökonómiai 
felfogások) elsősorban a racionális gazdálkodás oldaláról közelítik meg a háztartási szférát, 
vizsgálatuk alanya a �homo oeconomicus consumens�, azaz a fogyasztás-centrikus ember. 
 
A klasszikus háztartásökonómia a termelési tényezők módszertanával elsősorban a háztartások 
piaci viselkedését írja le, ám nem foglalkozik a döntést megelőző, az azt létrehozó és befolyásoló 
folyamatokkal, a szükségletek alakulásával és a háztartások piaci és egymás közötti 
interakcióival (pl. munkacsere, szívességek, kaláka). 
 
Dolgozatomban ezzel szemben � a közgazdasági Nobel-díjas BECKER által elindított �New 
Household Economics� irányzat és a SCHWEITZER által alapított �Giesseni Iskola� 
szellemében � a társadalom és gazdaság alapvető szereplőit, a háztartásokat egy kitágított 
fogalomrendszeren keresztül vizsgálom és szocioökonómiai módszerekkel próbálom valós 
szerepüket és jelentőségüket meghatározni. 
 
A háztartás-gazdaságtant, mint az egyik legrégebbi, ám az utóbbi évszázadokban méltatlanul 
elfeledett tudományt szeretném segítségül hívni ahhoz, hogy a vidéki háztartásokkal, a családi 
gazdaságok fundamentumaival foglalkozzam, illetve vizsgálatukat gazdaságelméleti oldalról 
kiterjedtebbé, több szempontúvá tegyem. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a háztartások 
működésének, szervezeti sajátosságainak mélyreható elemzése segítséget nyújthat a jelenlegi 
társadalmi és szektorális problémák megoldásában, illetve a válsághelyzetek kialakulásának 
megakadályozásában, esetleg elhárításában. 
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
3.1 A háztartás-gazdaságtan elméleti alapjainak rendszerező elemzése 
 
A háztartás-gazdaságtan belső törvényszerűségeinek megértéséhez elengedhetetlen a háztartás 
társadalmi-gazdasági aktorként való megközelítése, hiszen ezáltal nem csupán a szociológia és a 
gazdaságantropológia által immár alaposan feltárt társadalmi, hanem a nagyságrendekkel kisebb 
tudományos érdeklődést felkeltő gazdasági alapegységként is megjelennek a 
társadalomtudomány különböző területei számára. 
 
Napjainkig megmaradt a háztartásökonómiai kutatásmódszertan dualizmusa: míg néhányan az 
uralkodó közgazdasági irányzatokhoz kapcsolódóan elsősorban a háztartás racionális 
gazdálkodásának összefüggésrendszerét teszik vizsgálatuk tárgyává, addig más kutatók az 
érdeklődési spektrumot kiterjesztve igyekeznek a háztartás-gazdaságtant interdiszciplináris 
módon megragadni, azaz szélesebb vizsgálatok keretében integrálják a szocioökonómiai és a 
kulturális ismérveket is. 
 
Az előzőekben vázolt dualizmusban fennálló metodikai feszültség abban rejlik, hogy a racionális 
közgazdaságtani módszerek elsősorban a háztartások termelőtevékenységére vonatkoztak (pl. 
állattartás, kertészet), s figyelmen kívül hagyták a háztartások szükségleteit, fogyasztási 
színvonalát és struktúráját, pénzgazdálkodását, az élőmunka reprodukcióját, a háztartások 
tagjainak állapotát, valamint szocializációját. A háztartások racionális közgazdasági 
megközelítését emiatt fokozatosan felváltotta egy szocioökonómiai aspektus, ahol a háztartás 
mint a család szükségleteit kielégítő, családról gondoskodó egység jelenik meg, amelyet 
alapvetően a környezetéhez való viszonya határoz meg (GUTH, 1993). 
 
Mivel � a téma interdiszciplináris jellege miatt � elengedhetetlennek tartom a hazai és a külföldi 
ismeretek Magyarországon újszerűnek számító, tudományos igényű rendszerezését, ebben az 
alfejezetben integratív módon veszem számba és szintetizálom a háztartásökonómia elméleti 
sarokpontjait. 
 
3.1.1 A háztartás-tudományi diszciplína részterületei, kapcsolódó tudományágak 
 
A háztartástudomány, mint önálló tudomány- és kutatási terület több mint száz éve alakult ki � 
hosszas tudománytörténeti fejlődés eredményeképpen (lásd 3.1 fejezet) � az USA-ban, a �Home 
Economics� irányzattal. Az egyetemi szinten művelt diszciplína az Egyesült Államokban � és a 
háztartás-gazdaságtan területén nagy hagyományokkal rendelkező Németországban szintúgy � 
rendkívül diverzifikált tematikát foglal magába, melynek magját a �háztartás-gazdaságtan�, a 
�háztartásvezetés� vagy a �háztartásökonómia� képezi. Mind a mai napig a háztartások döntően 
szocioökonómiai szempontú vizsgálata a háztartástudomány fő jellemzője, miközben 
háztartástudományról (azaz integratív, szerteágazó ismeretkörrel és egységes dogma- és 
terminológiarendszerrel rendelkező diszciplínáról) a szó eredeti értelmében � �a háztartás 
tudománya� � csak kevés esetben beszélhetünk. Ezért tartom helyesebbnek a német és az 
amerikai gyakorlat alapján a �háztartás-gazdaságtan� elnevezés használatát. 
 
A tudományterület legutóbbi időben is zajló helykeresését jelzi TSCHAMMER-OSTEN (1979) 
álláspontja is. A háztartástudományt �a döntések és a menedzsment tudománya�-ként 
aposztrofálja, ugyanakkor alapvető fontosságú, alkalmazott társadalomtudományként fogja fel, 
amelyet �egyetlen tudományterülethez sem lehet egyértelműen sorolni, ezért interdiszciplináris 
tudománynak tekintendő�. 
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A háztartástudomány integráló jellege nem meglepő annak fényében, hogy a háztartás maga az 
életnek keretet adó rendszer, a munka- és a regenerációs tevékenységek helyszíne. A 
háztartásokkal foglalkozó diszciplína ennek megfelelően több részterületre bontható (1. ábra). 
Természetesen minden részterület több különböző tudományterület eredményeire épül, 
miközben ezen a tudományterületek is további részterületekre bonthatók. A különböző 
tudományterületek nagy átfedést mutatnak, ami egyben magyarázza és indokolja a háztartás-
tudomány interdiszciplináris és egyben integratív megközelítését. 
 

 
 

1. ábra: A háztartástudomány részterületei és a kapcsolódó tudományterületek 
[Forrás: saját rendszerezés] 

 
A fentiekből következik, hogy a háztartás-gazdaságtan nem tekinthető �tiszta� közgazdasági 
tudományterületnek, mivel olyan, nem közgazdasági jellegű tudományokon alapul, mint pl. a 
szociológia, a pszichológia, az ergonómia, a jogtudomány, a természettudományok vagy a 
műszaki tudományok. 
 
SCHWEITZER (1985) a háztartás különböző tudományterületekkel való kontextusát komplexen 
értelmezte, azt a háztartás alrendszerein keresztül mutatta be (2. ábra). A háztartás rendszerének 
szimbolizálására egy � általam a későbbiekben tárgyalandó � háromszöget használt (�háztartási 
háromszög�), melynek minden szöge egy-egy háztartási alrendszernek felel meg. A modellben a 
háztartási tevékenységek, mint rendszerelemek jelennek meg és egyben a vizsgálat legkisebb 
alapegységeit is képezik. Az egyes alrendszerek � dologi, személyi és piaci alrendszer � 
sajátosságai a különböző diszciplínák ismeretei és módszerei által alkotott tudásanyag 
segítségével vizsgálhatók. 
 
A 2. ábra tehát sematikus módon azt mutatja be, hogy a háromszög �csúcsainak� elemzéséhez � 
amelyek egyébként a háztartási tevékenységkör irányítási és motivációs struktúrájaként is 
értelmezhetők � miképpen használhatók a különböző tudományterületek (elsősorban 
társadalomtudományok) eredményei. 
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2. ábra: A háztartási rendszer kapcsolata a különböző tudományterületekkel 
[SCHWEITZER, 1988, 25. p. alapján] 

 
A háztartástudomány elméleti magyarázatakor a fő súlypontok a szocioökonómiára és a 
társadalmi-kulturális viszonyrendszerre helyeződnek. Ez a teoretikus áttekintés 
rendszerszemléletben veszi számba a tudományterület főbb alapvetéseit, mely elemzési módszert 
a gazdaságtudományok területén eleddig a vállalat-gazdaságtan és a menedzsment-tudomány 
használta, a háztartástudományban pedig inkább az amerikai �New Home Economics� 
tudományos irányzatra és a Giesseni Iskolára jellemző. 
 
A tudományág fejlődésére jó példa, hogy ismeretanyagát az angolszász országokban integratív, 
ugyanakkor bizonyos fokig diverzifikált módon a �Home Economics�, �Family Economics�, 
�Consumer Economics�, �Labor Economics�, �Personal Finance�, �Family Management�, 
�Home Management�, �Consumer Theory�, �Household Production�, �Domestic Science�, 
�Domestic Economics� szakterületek is tartalmazzák, szoros kölcsönkapcsolatban a 
háztartástudománnyal. 
 
A háztartástudomány máig nem találta meg önálló, világos vezérfonal mentén rendszerezett 
programját. Rendkívül sokféle koncepció, módszer és részelmélet létezik, amelyek inkább a 
határos tudományterületekből kerülnek levezetésre, de ezek nem tekinthetők az önálló, organikus 
fejlődés eredményeinek.  
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3.1.2. A háztartás fogalmi körülhatárolása 
 
Mivel minden ember egész életében valamilyen viszonyrendszer keretében, háztartásban él, azt 
gondolnánk, hogy nem okozhat problémát háztartás fogalmának egzakt módon való definiálása. 
Elég csak egy pillanatra elmélyedni a vonatkozó gazdaság- és társadalomtudományi 
szakirodalomba, nyilvánvalóvá válik, hogy az általam vizsgálni kívánt egységnek nem létezik 
egységes, tudományos meghatározása. 
 
A logikusnak tűnő �háztartás� vagy �magánháztartás� terminus technicusokon kívül 
tudományterülettől függően � hogy csak néhányat említsek � használatosak a �családi háztartás�, 
a �család�, a �fogyasztói gazdaság�, a �termelői és fogyasztói egység�, �felhasználó�, 
�fogyasztó�, �vevő�, �vásárló�, �megtakarító� és �munkavállaló� szinonim fogalmak � részben 
azonos, részben különböző jelentésekkel. 
 
A sokféle, háztartást leíró elnevezéshez számos, a háztartás lényegét megragadni próbáló 
fogalom is tartozik. Ha azonban ezeket a � részben az alábbiakban felsorolt � definíció-
kísérleteket kritikus módon értelmezem, világossá válik, hogy azok mindig saját korlátaikba 
ütköznek, és csak egy adott aspektusból lehet posztulátumként elfogadni őket. A háztartás 
minden szempontot figyelembe vevő meghatározása a mai ismeretek és a tudományelméleti 
előzmények alapján azonban csaknem lehetetlennek tűnik. 
 
A háztartás fogalmi sokszínűségének bemutatása előtt célszerűnek tartom a háztartási formák 
rövid bemutatását (3. ábra).  
 

 
 

3. ábra: A háztartások megjelenési formái 
[saját rendszerezés TSCHAMMER-OSTEN, 1979, 13. p. alapján] 

 
Általánosan ismert tény, hogy a háztartások � az államháztartás rendszerét figyelmen kívül 
hagyva � magán-, illetve intézeti háztartásokra oszthatók fel. A magánháztartásokkal ez a fejezet 
kimerítően foglalkozik, ezért ezen a ponton az intézeti háztartások fogalmi tisztázását tartom 
fontosnak. 
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Az intézeti háztartások fogalmi meghatározásakor a nemzetközi terminológia (ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága, Európai Közösségek Statisztikai Hivatala) �kollektív lakóegység�-ről 
beszél, amelyet tulajdonképpen a lakóegységek egyik típusaként determinál. Ennek értelmében 
��a kollektív lakóegység a létesítmények elkülönített és független csoportja, amelyet egyének 
vagy több háztartás lakóhelyének szántak, és amelyek a népszámlálás időpontjában legalább egy 
személy állandó lakóhelyéül szolgál. Ide tartoznak a szállodák, panziók és egyéb 
vendégfogadók, intézetek és a táborok� (ENSZ, 1998, 56. p.). Az ajánlás meghatározza az 
intézeti háztartás fogalmát is: �Az intézeti háztartás olyan személyeket foglal magában, akiknek 
szállás- és életkörülményeit egy intézet biztosítja. Intézeten olyan jogi személyt kell érteni, 
amelynek célja, hogy személyeknek egy csoportjának állandó lakóhelyet és intézményesített 
gondoskodást nyújtson� (ENSZ, 1998, 42. p.). Az intézeti háztartás magyarországi definíciója 
tehát a következő: �Az intézeti háztartás azoknak a személyeknek a csoportja, akik az 
előzőekben meghatározott intézetek (pl. a csecsemő- és gyerekotthonok, a kollégiumok, a 
munkásszállások, a szociális otthonok, a szállodák, a vállalatok, intézmények tulajdonában, 
kezelésében lévő üdülők, otthonházak, kórházak) valamelyikében élnek, és az intézeti 
szolgáltatásokat (közösségi elhelyezést vagy elhelyezést és ellátást) igénybe veszik� (KSH, 
2001.). Saját, gazdálkodástudományok által motivált értelmezésemben � amely elsősorban a 
nyugat-európai gyakorlaton alapul � az intézeti háztartás tulajdonképpen egy üzemszerűen 
működő gazdálkodási egységnek tekinthető, amelynek gazdálkodási tevékenysége a 
szükségletek kielégítésére irányul, illetve amely túlnyomórészt a korábban a háztartásgazdaság 
tevékenységeibe (azaz az informális gazdaságba) tartozó, általában személyi szolgáltatásokat 
(ápolás, takarítás, ellátás, biztonság, stb.) gazdasági alapon lát el. Pontosítva a fenti statisztikai 
meghatározást, ide kell sorolnunk a kórházakat, az öregek otthonát, a fogyatékosok ellátását 
szolgáló intézeteket (legyen sző felnőttről vagy fiatalkorúról), az öregek és fiatalok napközi-
otthonát, az ápolói szolgáltatást nyújtó intézeteket és a menzákat is. Az intézeti háztartások ezen 
kibővített értelmezése tehát jóval megnöveli szerepüket, fontosságukat a társadalmi-gazdasági 
rendszerekben (VASA�GUTH, 2003). 
 
A magánháztartások tovább bonthatók egyszemélyes, többszemélyes, ill. közösségi háztartásra. A 
többszemélyes háztartásokhoz a családok, a több generációt vagy több családot magában foglaló 
háztartások, illetve az életközösségek (kommunák) tartoznak. Míg az egyszemélyes és a 
többszemélyes háztartások magánháztartásnak tekintendők, a közösségi háztartások esetében 
mindkét forma jelen van. 
 
WEBER (1921) a háztartási definíciójában nem elsősorban a személyek által alkotott csoportot, 
életközösséget tekinti lényegesnek, hanem a háztartás keretein belül folyó tevékenységeket. 
Fogalomrendszerében a háztartások a folytatólagosan megvalósuló, önellátásra, illetve a mások 
által előállított javak felhasználására irányuló alkalmazási, illetve beszerzési (termelés vagy csere 
útján) tevékenységek komplex rendszereként jelennek meg. A háztartás alapját véleménye 
szerint a tervszerű cselekvés képezi, amely többek között meghatározza, hogy milyen módon 
lehetséges az adott háztartási ciklus során felmerülő szükségleteket a prognosztizálható 
jövedelem segítségével a lehető legmagasabb szinten kielégíteni. 
 
EGNER (1952) a weberi koncepcióból kiindulva a háztartásokat olyan egységeknek tekinti, 
amelyek alapvetőek egy társadalmi keretek között élő embercsoport közös szükséglet-
kielégítésének biztosítása szempontjából (idézi von SCHWEITZER, 1972). Ez a definíció 
azonban véleményem szerint immár teljes mértékben nem áll helyt, mivel nem tartalmazza az 
egyszemélyes háztartást � amely napjainkban egyre jelentősebb társadalmi jelenség. 
 
TSCHAMMER-OSTEN (1979, 27. p.) azon első gondolkodók egyike, aki a háztartást 
rendszerelméleti alapon közelítette meg. Nézetei szerint a háztartás egy valós, dinamikus 
rendszer, amely tudatos tevékenységet végez és a környezetével szemben relatíve nyitott. 
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Tagadja egyben azt a mikroökonómiai felfogást, amely a háztartást csupán a piaci rendszer egyik 
elemének tekinti és azt hangsúlyozza, hogy a háztartás maga is egy rendszer, amely különböző 
elemekből tevődik össze. A szerző egyéni gazdaságnak, ill. üzemnek nevez minden olyan 
társadalmi formációt, amelyet több ember alakított különböző célok elérése érdekében, és 
amelyek tevékenységét széleskörű eszközrendszer segíti. A háztartás és a vállalkozás közötti 
határvonalat akként húzza meg, hogy amíg egy egyéni gazdaság vagy üzem csak önellátási 
tevékenységet folytat, addig háztartásoknak tekinti azokat, ha azonban a termelés háztartáson 
kívüli igényeket is kiszolgál, vállalkozásokról beszél. Véleményem szerint ez a határvonal-
választás néhány esetben valóban megállhatja a helyét, az autarkia irányába tendáló, periferikus 
elhelyezkedésű mezőgazdasági üzem (tanya) háztartásként való definiálása esetén. A fentiek 
azonban praktikusan szociális piacgazdasági viszonyok között a háztartások parafrázisaként nem 
alkalmazhatók. 
 
A klasszikus közgazdasági irányzatokban a háztartások csupán mint a pénzbevételeiket elköltő 
és/vagy megtakarító gazdasági-társadalmi alapegységek tartottak számot némi érdeklődésre. A 
háztartások ezekben az esetekben egyszerűen a fogyasztás helyszíneit jelentik. A vállalkozói 
magatartás mikroökonómiai döntési modelljeinek analógiájaként főleg amerikai háztartáskutatók 
vállalták fel a háztartás tagjai különféle egyéb döntéseinek (pl. házasságkötés, gyermekszám, 
szabadidő) koncepciójukba való bevonását, melyeket aztán termeléselméleti kategóriákban 
értelmeztek, azaz a háztartást �kis üzem�-ként interpretálták. Ezt a felfogást tükrözi BECKER 
(1986) háztartásfogalma is: �A háztartás valóságos �kis üzem�. Tőkét, nyersanyagot és munkát 
egyesít tartás, táplálás, nemzés, illetve másrészt hasznos áruféleségek előállítása céljából.� 
 
GLATZER (1981) megfogalmazása szerint �a magánháztartáson együtt élő és közösen 
gazdálkodó egyének társadalmi-gazdaságát értjük, amelyek többnyire azonosak a családokkal 
(családi háztartások), de olyan egyedül élőket (egyszemélyes háztartások) és házasságkötés 
nélkül együtt élőket is (pl. lakóközösségek) is jelenthet, akik nem alkotnak családot�. Még ha a 
modern háztartásnak ez a definíciója általánosan elfogadott is a háztartás-koncepciók általában 
nem fejtik ki bővebben az együttélés (más néven kohabitáció) és a közös gazdálkodás 
mibenlétét. 
 
SANJEK (1982) a háztartásokat olyan területi egységekként fogja fel, amelyeken belül a 
termelés, a társadalmi reprodukció, a fogyasztás, a szexualitás és a gyermekek szocializációja 
történik. 
 
WILK és NETTING (1984) úgy vélték, hogy a háztartás struktúrájának (a rokonsági összetétel 
vagy méret) morfológiai osztályozása nem megfelelő eszköz a háztartás funkcionális 
elemzéséhez. A háztartások terminológiai meghatározásának első lépéseként javasolják a 
�funkció� fogalom elhagyását � annak erős kauzális és teleologikus konnotációi miatt �, mivel 
szerintük a valóságban az emberek és a csoportok nem funkcionálnak, hanem tevékenykednek.  
 
Több ember együtt való tevékenykedését, tevékenységi csoportnak nevezték. A 
hálózatelméletből kölcsönzött fogalmat felhasználva a tevékenységi csoportok működésének 
intenzitását relatív sűrűséggel jellemezték. A háztartásokat ilyen módon olyan csoportként fogták 
fel, amelyben a közös tevékenységek intenzitása maximális. A háztartás által leggyakrabban 
végzett tevékenységeket a következő öt kategóriába sorolták be: 
 

- termelés, 
- elosztás (allokáció), 
- átadás-átörökítés (transzmisszió), 
- reprodukció, 
- együttlakás (kohabitáció) 
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A szerzők adott háztartás egy bizonyos környezetben való definiálásakor nem tartották 
szükségesnek, hogy minden egyes háztartásra a tevékenységi szférák ugyanolyan átfedése legyen 
jellemző, elfogadták HAMMEL (1980) ezzel kapcsolatos tömör véleményét: �a háztartás az 
együttműködés maximumával jellemezhető legkisebb csoport�. WRIGLEY (1977) álláspontját 
magukévá téve úgy gondolták, hogy a Venn-diagramok segítségével feltérképezhetők az 
egyének tevékenységi köreinek egymáshoz és más embercsoportokhoz való kapcsolódásai.  
 
Véleményük szerint ez az eljárás biztosíthatja, hogy a háztartások vizsgálata szélesebb 
kontextusba helyezve történjen. Így megállapíthatóvá válnak a háztartáson belüli tevékenységi 
körök, valamint, hogy mely tevékenységek kapcsolják egymáshoz, ill. más csoportokhoz a 
háztartásokat. 
 
SCHWEITZER (1991, 144. p.) álláspontja szerint, a háztartási termelés, érték-előállítás alapvető 
feladatai az élet fenntartásában, a személyiség-fejlődés elősegítésében és a viselkedési normák 
kialakításában és betartásában jelölhetők meg. Fontos ezzel kapcsolatban megjegyezni azt is, 
hogy a háztartás egy közvetlenül személyekhez kapcsolódó rendszer, melyből egyértelműen 
következik, hogy csak az adott személyek hozhatják létre, és ők is oszlathatják fel � amennyiben 
a háztartási feladatok ellátása immáron nem lehetséges vagy szükséges. 
 
A háztartást a MAGYAR NAGYLEXIKON �együtt (általában egy fedél alatt) élő közösség 
(általában család) gazdálkodása�-ként írja le. Ez a jelenleg mértékadónak számító, talán az 
utolsók egyikeként megjelent lexikon igyekszik a szó eredeti jelentésére utalni, amikor 
megjegyzi, hogy � a �gazdaság� jelentésű, sok nyelvbe kisebb-nagyobb módosulással átkerült 
görög �oikonomia�, illetve latin �oeconomia� szó is eredetileg �háztartást�, vagyis a háznép 
gazdálkodását jelentette� (1999). 
 
A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL megfogalmazása egzaktabb: �a háztartás olyan 
személyek összessége, akik � függetlenül a rokoni kapcsolatoktól � egy jövedelmi, illetve 
fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. 
A háztartás fogalma tehát nem azonos a családdal, nem annyira jogi, mint inkább gazdasági 
tartalmú� (KSH, 2002).  
 
SÍK ENDRE gazdaságszociológus mélyreható elméleti és empirikus munkákban foglalkozott a 
háztartások gazdasági-társadalmi szerepével. Magyarországon az elsők között, 1989-ben hívta 
fel a tudományos közvélemény figyelmét arra, hogy a gazdaság intézményi elemzése esetén a 
háztartást sajátos működési elvű és társadalomszervezetű szereplőként kell figyelembe venni. 
Ezzel összefüggésben megállapítja, hogy sem a formális-informális, sem az első-második 
gazdaságokat definiáló duális metszet nem képes megragadni a gazdaságban végbe menő 
folyamatok tekintélyes hányadát. Egyfelől pl. az otthoni munka egyikbe sem sorolható, amely (a 
többi, kizárólag a háztartásokra jellemző tranzakciótípussal együtt) hiányozni fog a nemzeti 
számlarendszerekből. Másfelől a háztartásokat a formális-informális (első-második) gazdaság 
ügyleteiben mindenhol megjelenő, azokat saját szempontjai szerint befolyásoló szervezetként 
különbözteti meg a vállalattól, államtól, egyesülettől, stb. (1989, 6. p.). A szerző a háztartás 
fogalmi körülhatárolásakor túllépett a szakirodalomban akkortájt uralkodó duális nézeten, amely 
a háztartást együttlakók halmazaként vagy olyan együttlakó csoportként definiálta, akik 
valamilyen háztartási feladatot közösen látnak el. Úgy vélte, hogy szükséges egy jól 
operacionalizálható és elméletileg koherens fogalom keresése: erre a szerepre a �megélhetés� 
fogalmát találta alkalmasnak. Megélhetés alatt a szerző a társadalom újratermelése során 
végbemenő gazdasági tevékenységek azon halmazát érteti, amelyek segítségével az egyének 
hozzájutnak azokhoz a javakhoz és szolgáltatásokhoz, ami fennmaradásukhoz szükséges (4. 
ábra). Ezen logikai fonal mentét tehát Sík a háztartást az egyén megélhetése keretének fogja fel: 
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�a háztartás egy vagy több független egyén alkotta primer szervezet, amely egy adott időszakban 
változatlan összetételben végzi a �mindennapos� megélhetéshez szükséges tevékenységeket� 
(SÍK, 1989. 15. p.) 
 

 
 

4. ábra: Az erőforrások és a megélhetéshez szükséges tevékenységek modellje 
[Forrás: SÍK, 1989. 10. p. alapján] 

 
GUTH (1993, 38. p.) bizonyos, mezőgazdasági háztartásokra vonatkozó megszorításokkal 
elfogadja SÍK fogalmi meghatározását, mindazonáltal a háztartást mikroökonómiai rendszerként 
fogja fel, amelynek feladata a háztartástagok létfeltételeinek biztosítása. 
 
A háztartások fogalmi meghatározásával kapcsolatos álláspontom leginkább SÍK koncepciójához 
� megélhetés-centrikusság és a sajátos metodikai megközelítés indokoltsága � áll legközelebb, 
mindamellett rendszerelméleti és módszertani szempontból célszerűnek tartom HAMMEL (�a 
háztartás az együttműködés maximumával jellemezhető legkisebb csoport�) véleményének 
kiindulási pontként való elfogadását. Értelmezésemben tehát a magánháztartás individuális 
szükségletekkel rendelkező gazdasági szereplők (egyének) olyan életviteli- és lakóközössége, 
amely saját erőforrásainak felhasználásával kapcsolatos döntéseit kollektív és háztartás-
specifikus módon hozza meg. A magánháztartások életvitelének és gazdálkodásának színvonalát 
tehát az adott háztartás rendelkezésére álló erőforrások felhasználásának hatékonysága határozza 
meg. 
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Jelmagyarázat: 

! = a háztartások birtokában lévő erőforrás
        = a megélhetéshez szükséges �mindennapi� tevékenységek
        = a megélhetéshez szükséges, de nem �mindennapos� tevékenységek
        = a tranzakciók iránya 
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3.1.3. A �háztartási háromszög� 
 
Minden társadalmi korporáció tevékenységek láncolatából épül fel, ez adja meg az adott 
cselekvés értelmét, a közösség jellegét, erre hatnak a motivációk és ezek vezetnek a konkrét 
munkavégzéshez vagy éppen fogyasztási tevékenységhez is. Ha elfogadjuk, hogy a háztartások a 
társadalom alapegységei, akkor kellő bizonyossággal kijelenthető az is, hogy a háztartások 
tevékenysége különböző cselekvéssorozatokkal vagy tevékenységi területekkel és 
tevékenységrendszerekkel jellemezhető. A háztartások részrendszerei � szigorú hierarchia szerint 
egymásra épülve vagy éppenséggel lazán egymáshoz kapcsolódva � munka-, cselekvési- és 
funkcionális területként jelenhetnek meg. Ezen axiómák alapján könnyen belátható, hogy a 
háztartásgazdálkodási tevékenységek magyarázatához és a tudományos igényű analízishez 
indokolt a rendszerelmélet módszereinek használata és a továbbiakban a háztartás rendszerként 
való értelmezése. 
 
A háztartási tevékenység alapvető motívuma a gondoskodás és a felelősség által motivált attitűd 
a saját életközösséghez. Ez a háztartási aktivitás általában gazdasági cselekményként is 
értelmezhető, hiszen pl. a háztartásnak ellátási, gondozási és nevelési tevékenységeit a szűkösen 
rendelkezésre álló erőforrások igénybevételével kell megvalósítania. A háztartástagok számára a 
célszerű cselekvés lebonyolításához rendelkezésre álló lehetőségcsoportba soroljuk egyrészt 
mindazon anyagi és szociális körülményeket, amelyekbe gyermekként beleszületünk, másrészt 
azokat az erőforrásokat, amelyekre saját tehetségünk okán élettörténetünk során szert tehetünk. 
 
A fenti, adottságként vagy szerzeményként megjelenő lehetőségeken túlmenően minden emberre 
determináló tényezőként hat az adott történelmi és társadalmi formáció, amely egyben eltérő 
mozgástér-kombinációkat nyit meg a háztartások számára. Különböző cselekvési alternatívák 
adódnak a háztartás rendszerében éppúgy, mint a háztartások és a megélhetést szolgáló más 
intézmények közötti cserekapcsolatokban 
 
A háztartás döntéseitől függően lehetőség van arra, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat 
környezetével más, a megélhetéséhez szükséges erőforrásokra cserélje (pl. munkát munkabérre 
és a munkabért jószágokra). Mindazonáltal a munkaidő egy részében tanulást is végezhet, a 
társadalmi megbízatásokon keresztül pedig hatalomra tehet szert. A cselekvési lehetőségekre 
determináló tényezőként hat a háztartás élettere vagy másképpen kifejezve mikrokörnyezete, a 
történelem folyamán kialakult társadalmi feltételek, amelyek keretet adnak egy háztartás 
kialakulásának és megszűnésének és nem utolsósorban a háztartástagok által kialakított és ápolt 
társadalmi hálózatok. 
 
A társadalmi kapcsolathálózat az egyének, csoportok és szervezetek közötti kapcsolatokból áll, 
melynek segítségével az egyének és a háztartások a mindennapokban és a vészhelyzetekben 
mozgósítani tudják az anyagi és személyi támogatást. A rokonok, szomszédok és barátok 
informális társadalmi kapcsolathálózatokat alkotnak. 
 
A fenti logika mentén, a rendszerelméleti megközelítésnél maradva tehát a háztartás szerkezetét 
egy olyan háromszögként (�háztartási háromszög�) definiálhatjuk (5. ábra), amelynek 
kapcsolatrendszerét az alábbi motívumok jellemzik: 
 

- a háztartási erőforrások felhasználásával kapcsolatos magatartás, illetve a háztartási 
tevékenységekhez való viszonyulás (értékek és célok); 

- a cselekvési alternatívák, illetve a lehetséges mozgástér-kombinációk életviteli 
magatartásra gyakorolt hatásainak felismerése és az ezzel kapcsolatos álláspont 
kialakítása; ez alapozza meg a cselekvési alternatívák közötti választási döntést; 
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- a felhasznált erőforrások és az általuk betöltött funkciók, illetve a felismert cselekvési 
alternatívák közötti viszony, amelyek a megélhetés technológiai feltételeiben 
nyilvánulnak meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: A �háztartási háromszög� 
[Forrás: PREUßE�MEIER�SUNNUS, 2004 alapján] 

 
Az 5. ábrán vázolt háromszöggel jellemezhető háztartási viszonyrendszer az egyes 
cselekvéssorozatok szempontjából sajátos módon jelenik meg. Valamennyi háztartási 
tevékenység mögött meghúzódik egy szándék, amely igényeket, ill. elvárásokat tartalmaz. 
Mindegyik igényel eszközfelhasználást, és minden egyes tevékenységnek van legalább egy � ha 
más, nem a tevékenységgel való felhagyás � alternatívája. És végül minden egyes cselekvés 
integrálódik egy háztartási rendszerbe, amelyben számára az adott cselekedet egy elemként 
jelenik meg. 
 
LUHMANN (1984) a társadalmi rendszerekre vonatkozó vizsgálatai egyik eredményeként 
rögzítette a rendszerelmélet különböző konkretizálási fokozatait, és egyben felhívta a figyelmet 
arra, hogy a társadalmi rendszerekben a differenciálódási és az alkalmazkodási folyamat csakis 
különböző tevékenységek kifejtésén keresztül mehet végbe. Következésképpen a társadalmi 
rendszerek cselekvési rendszerek. A LUHMANN által felállított konkretizálási sémát egészítette 
ki SCHWEITZER 1990-ben (6. ábra). 
 
Mint az 6. ábrából kitűnik, LUHMANN a háztartási rendszert a �társadalmi rendszerek� 
típusához sorolta. A luhmanni elmélet a szociális rendszereket aztán a különböző 
rendszer/környezet differenciák fokai szerint bontja tovább. Míg az �interaktív� társadalmi 
rendszerek mindig igénylik az interperszonális (�Face-to-Face�) kapcsolatot, tehát olyan kisebb 
csoportként foghatjuk fel őket, amelyek fogalmi spektruma az utcán való véletlen találkozásoktól 
a családi interakciókig terjednek, addig a �szervezeti� jellegű társadalmi rendszerek többé-
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kevésbé stabil, a folyamatosságot szolgáló szabályrendszerrel (törvények, szerződések) bíró, 
célirányos intézményként jelennek meg.  
 

 
 

6. ábra: A rendszerelmélet háztartásokra vonatkozó konkretizálási fokozatai 
[Forrás: LUHMANN, 1984] 

* von SCHWEITZER kiegészítése (1991, 139. p.) 
 
TYRELL 1982-ben megjelent cikkében mindazonáltal jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
társadalmi rendszerek első konkretizálási szintjén az �interakció�-n és a �szervezet�-en kívül 
indokolt egy további, �csoport�-ként definiált rendszertípus beiktatása is. Ebben az esetben a 
háztartásokat minden bizonnyal a �csoportok�-hoz sorolnánk. A �szervezetek�-kel ellentétben 
ugyanis a �csoportok� sajátossága a kis méret és a csoport tagjainak személyes kapcsolathálója, a 
csoporton belüli személyes kapcsolatok pedig tartósabbak és intenzívebbek az �interakciók� 
kapcsolatrendszereinél, hiszen már egy véletlen találkozás is interakcióként fogható fel. 
SCHWEITZER (1990) alapján azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egyszemélyes 
háztartások esetében semmiképpen nem beszélhetünk csoportokról, ezeket a háztartástípusokat a 
�szervezetek� társadalmi rendszertípushoz szükséges besorolni. Az egyszemélyes háztartások 
ugyan csupán egyetlen személy létfenntartását szolgálják, környezetével azonban ugyanolyan 
módon folytat interakciót, mint egy többszemélyes (esetlegesen a családon alapuló) háztartás. 
 
A közvetlen szükséglet-kielégítés, mint az ellátási-, gondozási- és nevelési tevékenységet 
felölelő létfenntartás a háztartási rendszerek specifikus és összetéveszthetetlen funkciója, 
amelyet gyakran pontatlanul és egyszerűen �fogyasztás�-ként, �háztartási termelés�-ként vagy 
�reprodukciós funkció�-ként aposztrofálnak. Az is csupán a háztartási rendszerek sajátossága, 
hogy olyan fogyasztási és termelési folyamatok zajlanak le bennük, amelyek elkülönülnek a 
formális gazdaságtól, többek között ezeket nevezzük �háztartási tevékenységek�-nek. Ezek az 
ellátási-, gondozási- és nevelési tevékenységet közvetlenül, tartósan, megbízhatóan és a 
személyes erőfeszítéseket integrálva biztosítják, célzottan a család- és háztartástagok számára. 
 
A különbség a vállalattal, mint társadalmi rendszerrel, valamint az intézeti háztartással, mint 
fogyasztásorientált társadalmi rendszerrel szemben abban rejlik, hogy a magánháztartásokban a 
teljesítmények igénylői � tehát a felhasználók � a teljesítmények előállítói is egyben, illetve ők 
tartják fenn magát a rendszert is, amely persze azt is jelenti, hogy képesek befolyásolni a 
teljesítmények milyenségét és a keresletet is, és ezért még felelősséget is vállalnak. 
 
Az 7. ábrán a magánháztartás-rendszer és környezete, valamint alrendszerei közötti kapcsolat 
modellszerű leképzése látható. A háztartási rendszer jellemzői: 
 

rendszerek

gépek organizmusok társadalmi rendszerek individuumok 

1) 

2) 

3) 

4)* 

interakciók társadalom szervezetek

egyesületek magánháztartások vállalat 
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- A családot és a háztartást két különböző rendszerként foghatjuk fel, amelyek azonban 
egy-egy alrendszeren keresztül � a család dologi alrendszere és a háztartás személyi 
alrendszere � fedik egymást. 

 
 

 
 

7. ábra: A magánháztartás rendszerelemei és környezete 
[Forrás: von SCHWEITZER, 1984] 

 
- A családi rendszer viszonyai annyiban érdekesek a háztartás számára, hogy azok a család 

dologi- illetve a háztartás személyi alrendszerén keresztül közvetlenül képesek 
befolyásolni a háztartási rendszert. Fordított irányban, de szintén közvetlen módon fejtik 
ki hatásukat a háztartás- és családtagok teljesítmény-előállítási képességét befolyásoló 
életvitel technológiai feltételekben bekövetkező változások. 

- A magánháztartások szisztémájában a családi együttélést és a közös gazdálkodást nem 
lehet egymástól elkülönült tevékenységekként kezelni. 

- A családi rendszer alrendszerei � különösen a szimpátia- és a dominanciaviszonyok � 
elsődlegesen az �interakció� társadalmi rendszertípussal vannak szoros kapcsolatban, míg 
a háztartás alrendszerei a �szervezet�-tel. 

 
A �háztartási háromszög� által felölelt három sarokpont közül bővebben a dolgozatom témáját 
közelebbről érintő háztartási erőforrásokkal, illetve a háztartások mozgásterével foglalkozom. 
 
 
 
 
 
3.1.3.1 A háztartás erőforrásai 

Dominancia
alrendszer 

Dologi 
/személyi

alrendszer

Szimpátia 
alrendszer

Háztartás-
gazdasági
alrendszer

Piaci 
alrendszer

Lakás 
MIKROSZINT

Háztartási infrastruktúra
MEZOSZINT 

Gazdaság és társadalom
MAKROSZINT 

CSALÁDI RENDSZER

HÁZTARTÁSI RENDSZER
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A háztartási tevékenységek vagy tevékenységrendszerek mindig tartalmaznak bizonyos 
elvárásokat, amelyek leginkább a háztartási teljesítményekkel kapcsolatos igényszintet 
fogalmazzák meg. A háztartás működésével, ellátási funkciójával szemben támasztott elvárások 
megfogalmazása során fontos figyelembe venni, hogy a háztartási rendszerben végzett 
tevékenységek gazdasági tevékenységek is egyben és az interakciós mintákkal ellentétben 
állandó erőforrásigényük van, amely igény determinálja az a teljesítmények és az elvárások 
színvonalát. 
 
Az erőforrás-szükséglet nem csupán az egyes teljesítmény-előállítási folyamatok szempontjából 
fontos: a háztartási tevékenységet lehetővé tévő, rendelkezésre álló és potenciálisan 
felhasználható erőforrások, adottságok teljes körét magában foglalja. Az egyes háztartások � 
többek között jövedelmi helyzetüktől, társadalmi környezetüktől és koordinációtípusoktól 
függően � az életvitel biztosításához szükséges erőforrásokkal teljesen különböző mértékben 
rendelkeznek; ez a differencia mind az erőforrások összetételében, mind minőségében 
megmutatkozik. 
 
A háztartás erőforrásai olyan személyhez vagy csoporthoz kötődnek, akik együtt élnek és együtt 
gazdálkodnak. Az 8. ábra mutatja be azokat az erőforrásokat, amelyekkel a háztartási 
szempontból együtt gazdálkodó csoportok rendelkezhetnek, illetve ideális esetben rendelkeznek. 
Ezek lehetnek: 
 

- a termelési erőforrások, melyek alatt a pénz formájában rendelkezésre álló eszközöket, a 
tárgyiasult javakat és a társadalmi kapcsolatokat, kapcsolati hálózatokat értjük, amelyek a 
háztartás termelési, teljesítmény-előállítási képességének � ide soroljuk a kereső 
munkatevékenységet és a transzfereket is � fenntartását szolgálják; 

- a fogyasztási erőforrások, szintén a pénzeszközöket, illetve a tárgyiasult javakat foglalják 
magukba, de ide sorolandók a különböző használati, haszonélvezeti jogok, valamint a 
jövőbeni fogyasztás különböző biztosítékai is; 

- és az emberi erőforrások, amely alatt egyrészt az adott személy vagy csoport 
rendelkezésére álló időmennyiséget értjük, másrészt azokat a képességeket és 
ismereteket, amelyek hozzájárulnak az életviteli, -fenntartási tevékenységek alakulásához 
(von SCHWEITZER, 1989). 

 
Az idő formájában rendelkezésre álló erőforrások, valamint a termelési erőforrások kombinálása 
során közvetlen vagy közvetett módon keletkeznek az ellátási-, gondozási- és nevelési 
teljesítményekhez szükséges jövedelmek és jövedelembiztosítékok. Az idő-erőforrások 
önmagukban, vagy a fogyasztási erőforrásokkal való kombináció eredményeképpen közvetlenül 
teszik lehetővé az ellátási-, gondozási- és nevelési teljesítmények kifejtését. A regenerációra és a 
képzésre fordított idő-erőforrások által közvetlenül, vagy az ellátási-, gondozási- és nevelési 
teljesítményekkel való kombinációval keletkeznek a humán-erőforrások. A humán erőforrások 
nélkül a háztartási rendszer elképzelhetetlen. 
 
A háztartások azért jönnek létre, mert egyes személyek készek arra, hogy önmagukat és másokat 
ellássanak, ápoljanak, neveljenek vagy tanítsanak. A háztartás ennek megfelelően feloszlik, ha a 
háztartási tevékenységet lehetővé tevő humán-erőforrások eltűnnek. Ez a humán erőforrás-
állomány tehát az alapvető feltétele a magánháztartások alapításának. Következésképpen a 
humán erőforrás megtartása a háztartási tevékenység egyik legmeghatározóbb funkciója. 
 
A természet törvényei alapján egy felnőtt ember időben rendelkezésre álló erőforrása napi 24 
órát tesz ki. Fontos megjegyezni azonban, hogy a fejlett államokban a várható élettartam immár 



 

 26. oldal

nem csupán a természet törvényei által determinált, igen nagy hatással van rá az életmód és az 
életvitelnek keretet adó társadalmi feltételrendszer. 
 
A háztartási rendszer teljesítőképessége tekintélyes mértékben javul, ha a humán erőforráson 
kívül termelési és fogyasztási erőforrások is rendelkezésre állnak. A háztartási tevékenységek 
tehát az erőforrások diszponálhatósága alapján hasonlíthatók össze vagy különböztethetők meg. 
A humán erőforrások és a termelési-, valamint a fogyasztási erőforrások kombinációja alakítja ki 
aztán a háztartási adottságokat, azaz azokat az eszközöket, amelyek a háztartási tevékenységet 
lehetővé teszik. Ezeknek három területe különböztethető meg: 
 

- Munka- és transzferjövedelem megszerzésére irányuló piacgazdasági diszpozíciók 
(csereügyletek). Ezek a tranzakciók az extern háztartási erőforrásokhoz sorolandók, mert 
azok nem magában a háztartás rendszerében, hanem saját vagy idegen, 
jövedelemorientált szervezetek közbeiktatásával mennek végbe. 

- A háztartási rendszer által végső formájukban létrehozott ellátási-, gondozási- és 
nevelési teljesítmények. A háztartás belső erőforrásai az időmennyiség, illetve a 
fogyasztási erőforrások-időmennyiség kombinációja révén jönnek létre. 

- Humán erőforrás alakítása, amely során az idő formájában rendelkezésre álló 
erőforrások a személyes regeneráció és a képzés céljaira kerülnek felhasználásra. Ezek 
egyben közvetlenül, vagy az ellátási-, gondozási- és nevelési teljesítményekkel való 
kombináció eredményeképpen, egyfajta összteljesítmény-rendszer formájában szolgálják 
a humán-erőforrásnak a háztartás szempontjából létfontosságú megtartását. 

 
Mint az a harmadik pontból kitűnik, a háztartások léte múlhat a humán erőforrás megtartásán. 
Logikailag azonban világosan következik ebből az is, hogy a humán erőforrás-állomány 
biztosításához a termelési vagy a fogyasztási erőforrásokról való gondoskodás szintén szükséges. 
Az emberi erőforrással kapcsolatban mindig szükséges hangsúlyozni a továbbképzés, a 
készségfejlesztés fontosságát, amely kölcsönhatásban áll a háztartások egyre jobb 
felszereltségével, tehát a fogyasztási és termelési erőforrásokkal való egyre magasabb szintű 
ellátottsággal. 
 
A háztartási tevékenységet végző személyek vagy csoportok élettörténetétől és életvitelétől 
függően a rendelkezésére álló erőforrás- és eszköztömeg háztartásonként nagy különbségeket 
mutathat. A tudományos gondolkodásban így az erőforrások csak a háztartás működésének 
előfeltételeiként jelennek meg, a rendszerelemzés szempontjából immár nem az erőforrások 
önmagukban fontosak, hanem sokkal inkább használatukra irányuló tevékenység. 
 
A háztartás központi fontossággal bíró erőforrása � a humán erőforrás � időegységek 
segítségével válik mérhetővé, márpedig az időegységek mennyiségileg rövid- és középtávon 
minden ember számára egyenlőként jelennek meg. Az élet értelmét azonban éppen az határozza 
meg, hogy mivé képes az ember a háztartási tevékenység � ideértve természetesen a az ellátási-, 
gondozási- és nevelési teljesítményeket illetve a regenerációs és a képzési tevékenységeket is � 
segítségével az időt, mint erőforrást transzformálni. Így válik a mindennapos háztartási 
munkából emberi értékeket teremtő társadalmi-kulturális teljesítmény. 
 
A fentiekből világosan következik, hogy minden cselekvőképes embernek ki kell fejtenie 
bizonyos háztartásgazdasági tevékenységet. A háztartási döntések azonban nem csupán valamely 
tevékenység elvégzésére vagy el nem végzésére vonatkoznak, hanem egy komplex, az erőforrás-
felhasználási lehetőségek közötti választási folyamatot jelentenek. CÉCORA 1985-ben megírt 
disszertációjában az erőforrás-allokáció szintjén megvalósuló, meghatározott teljesítményegység 
létrehozására irányuló háztartási tevékenységeket az �életviteli technológia�-ként definiálta. 
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3.1.3.2 A háztartás mozgástere � a cselekvési alternatívák 
 
A háztartások társadalmilag beágyazott rendszerek, amelyek sajátossága a nyitottság. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a háztartás cselekvési alternatívákkal nem csupán a háztartási rendszeren belül 
rendelkezik: az erőforrásoknak a gazdasági-társadalmi környezettel történő cserefolyamatain 
keresztül további lehetőségek nyílnak meg a számára. 
 
A háztartások erőforrásaival és eszközeivel való autonóm rendelkezés nem csupán egy nagyszerű 
lehetőség, hanem kötelesség is egyben. Ebben az értelemben a háztartás cselekvési alternatíváival 
kapcsolatban megfogalmazható az a társadalmilag racionálisnak tűnő elvárás, hogy olyan módon 
bánjon a háztartás a rendelkezésre álló erőforrásokkal, hogy azok legalább valamilyen szintű 
hasznosságot okozzanak, de kárt semmiképpen sem. Ez az első megközelítésben csak teoretikusan 
megjelenő probléma korunk fejlett ipari társadalmaiban válik igazán aktuálissá. Ebben az esetben 
ugyanis a gazdag országok háztartásai (és természetesen a vállalati szféra) olyan jelentős 
mennyiségű vagyont halmoznak fel, hogy alig marad arra idő, hogy azokat funkcionálisan használni 
is tudják (pl. a túlgépesített háztartások vagy a mezőgazdaság esetében a túlméretezett, alacsony 
kihasználtsági fokon üzemelő géprendszerek). Ezen logika mentén megállapítható, hogy az olyan 
értékek előállítása, amelyek ugyan önmagukban becsesnek tekintendők, azonban időhiány miatt 
nem tudnak hasznosulni, háztartásgazdálkodási szempontból értelmetlennek tűnnek. 
 
A háztartás mozgástere és az ebből adódó döntési kényszer elsősorban a cselekvési rendszerekben 
rendelkezésre álló háztartásgazdálkodási erőforrások függvénye. Aki például kizárólag 
munkaerejével (humán erőforrás) rendelkezik, és azzal is olyan módon, hogy közben a 
munkaerőpiaccal nincs kapcsolata, akkor ez az erőforrás csak a háztartási-családi tevékenység vagy 
a személyes céljaira használható fel. A munkaerőpiaccal való kontaktus vagy a termelő, illetve 
fogyasztási erőforrásokkal való rendelkezés azonban tekintélyes mértékben kiszélesítik a háztartás 
mozgásterét. 
 
A különböző háztartásgazdálkodási rendszerek a fentiekből következően elsősorban az eltérő 
cselekvési alternatívák mentén differenciálhatók. A mozgástér dimenzióit és irányultságát 
meghatározza a háztartás által autonóm módon birtokolt erőforrás mennyisége, minősége és 
szerkezete, illetve azok a � pl. kapcsolati tőke formájában megjelenő � lehetőségek, amelyek 
segítségével a háztartás rendelkezésére álló erőforrások más, a külvilágból származó erőforrásokra 
elcserélhetők, megnyitva ezzel az utat az új életviteli technológiák kialakítása, hasznosítása előtt. 
 
A különböző életviteli technológiákat, amelyek által a háztartás rendszerében a privát erőforrásokat 
szubjektív felelősséggel felhasználva háztartási gazdálkodási tevékenységek mennek végbe, a 
háztartás rendszerének egyik alrendszere, a �háztartásgazdaság� foglalja magában. Ezek az 
életviteli technológiák mindazonáltal igényelnek bizonyos, a piaci folyamatokban csere útján 
megszerzendő elő-teljesítményeket, kvázi-alapanyagokat is. Ennek alapján a háztartás-
gazdálkodásban különböző fokozatok állapíthatók meg a piaccal való kapcsolat vagy a háztartási 
rendszerek nyitottsága alapján, amely a szintek a háztartásgazdasági alrendszerben való 
tevékenység tipikus szerkezeti modelljét is bemutatják. 
 
A háztartásgazdálkodási tevékenységek első csoportjába azok az erőfeszítések sorolandók, amelyek 
a háztartás erőforrásaira alapoznak és segítségükkel a teljesítmények direkt módon kerülnek 
kifejtésre (háztartási tevékenységek). Ez a fajta életvitel-technológia általában nagyobb 
időfelhasználással és viszonylag nagy mennyiségű fogyasztási cikk beszerzésével jár és éppen ezért 
számos fogyasztási erőforrás-inputot, valamint a humán erőforrás révén sokoldalú technikai 
készséget igényel. 
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Amennyiben azonban olyan életviteli technológiák kerülnek felhasználásra, amelyek erőforrásai a 
háztartási rendszer keretén belül nem találhatók meg, és amelyeket így egyes háztartási 
tevékenységek piacon történő cseréje útján kell beszerezni, akkor �piacgazdasági diszpozíciók�-ról 
(piaci tevékenységek) beszélhetünk. Abban az esetben például, ha olyan erőforrást kíván egy 
háztartás tevékenysége során felhasználni, amely a saját diszpozíciós rendszerében nem, de a piacon 
megtalálható, akkor a következő, cserére vonatkozó döntéseket kell egy meghoznia (9. ábra): 
 
  munkaidő  "  munkabér vagy jövedelem 
  szabadidő  "  tanulási vagy karrier célok 
  termelési erőforrások "  jövedelem 
  jövedelem  "  fogyasztási javak 
  jövedelem  "  termelési erőforrások 
  jövedelem  "  tanulás 
  jövedelem  "  szolgáltatások 
  jövedelem  "  jogosultságok és biztosítékok 
  jövedelem  "  kötelezettségek 
 
 

 
 

9. ábra: Az életviteli technológiák két módozata és azok különböző kombinálási lehetőségei 
[Forrás: von SCHWEITZER, 1991, 163. p] 

 
Könnyű belátni, hogy az életvitel-technológiák azon csoportjai, amely a csereügyletek 
közbeiktatásával igyekeznek kiterjeszteni a háztartások erőforrás-állományát, jelentős mennyiségű 
információt igényelnek. Mindazonáltal ezek az eljárások a háztartás saját erőforrásait is 
felhasználják, pl. hogy munkaerejük által munkabérre tegyenek szert. Fontos megjegyezni azonban, 
hogy a háztartáson kívüli munkavégzésre fordított idő a háztartás szempontjából immáron nem 
tekinthető a rendelkezésre álló humán (idő) erőforrás részének, miközben ennek a 
keresőtevékenységnek a következményei a háztartási rendszer számára igen jelentősek: időhiány, 
regenerációs szükséglet az egyik oldalon és jövedelem, szociális biztonság a másikon. 
 
A létfenntartási stratégiák által determinált életvitel-technológiák háztartás alrendszereihez való 
kapcsolódásainak differenciálása teszi lehetővé a háztartások szerkezeti típusok szerinti 
meghatározását. Az 10. ábra mutatja be az ilyen módon megállapítható elméleti háztartástípusokat. 
 
Az 10. ábrából megállapítható, hogy a háztartás két alrendszerrel rendelkezik: az egyik otthoni 
tevékenységeket, a másik a piaci tevékenységeket öleli fel. Az otthoni alrendszer a háztartás 
munka- és funkcionális területeit takarja, ezek eredményezik a háztartás belső struktúráját. Az 
otthoni funkciók többnyire helyhez kötöttek, jóllehet egyes tevékenységet magától értetődően a 
háztartás rendszerén kívül kell elvégezni. Az otthoni alrendszerrel összefüggő döntéseket a 
háztartás tagjai hozzák, a környezet hatása ezekre a döntésekre relatíve elenyésző, amelyet a 
társadalom szabályrendszere is tükröz (lásd: adatvédelmi jogszabályok, a vagyoni jogok 
sérthetetlensége, a magánszféra védelme, stb.). 
 

A teljesítmény-előállítást biztosító 
életvitel-technológiák 

A cselekvési lehetőségeket
kiterjesztő életvitel-technológiák
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10. ábra: Elméleti háztartástípusok 
[Forrás: von SCHWEITZER, 1991, 164. p.] 

 
A piacgazdasági alrendszer döntései nagyrészt függetlenek a háztartástól és nem helyhez kötöttek. 
Ilyenek például az árakra, a bérekre, a hitelfelvételi lehetőségekre, az árakra és a szociális 
transzferekre vonatkozó döntések. Mérlegelési lehetőségük elsősorban abban rejlik, hogy a 
háztartások eldönthetik, hogy ez megéri-e nekik vagy sem, befolyásuk azonban e döntésekre 
nincsen. A piaci döntések ilyen módon alapvetően befolyásolják az életszínvonalat, ill. a családról 
való gondoskodás minőségét (GUTH, 1993). 
 
A háztartások jellegét a két alrendszer egymáshoz viszonyított arányát tükröző specifikus struktúra 
határozza meg, ez alapján lehetséges az elméleti háztartástípusok megállapítása. 
 
A háztartás elméleti határterületeit a zárt (autark) típusú háztartások és a teljesen nyitott 
háztartások jelentik. A zárt típusú háztartásoknak semmilyen kapcsolatuk nincs a piaccal, minden 
tevékenységet a háztartási alrendszer segítségével végeznek el, míg a nyitott háztartások � ezeket 
gyakran �világutazó� háztartásoknak is nevezik � egyáltalán nem rendelkeznek otthoni 
alrendszerrel, mindent szükségletüket a piacról fedezik. Könnyen belátható, hogy ez a két 
háztartástípus szélsőségesnek tekinthető, ezek az elmélet által létrehozott konstrukciók (hiszen 
tökéletes elszigeteltségében Robinson is felhasználhatott néhány, a civilizált világból partra 
sodródott eszközt, illetve a folyamatosan úton lévő emberek is rendelkeznek némi otthoni szférával, 
még ha egy utazóbőrönd formájában is). Mindazonáltal olyan háztartások létezése, amelyek számos 
ismérvükben megegyeznek (azonban nem teljesen azonosak) ezzel a két periférikus típussal, 
realitásként foghatók fel. 
 
A két határesetnél azonban sokkal érdekesebb a három, közöttük elhelyezkedő háztartástípus. Az 
önellátó típusú háztartásban az otthoni alrendszer dominál, piaci kapcsolatai alig alakultak ki, 
ennek megfelelően a piac folyamatokkal nem kerültek függőségi viszonyba. A háztartástagok 
ellátási-, gondozási- és nevelési teljesítményeit önmagában állítja elő. Az ilyen típusú háztartások 
gazdálkodása szinte teljesen autark, legtöbbször jelentős mezőgazdasági üzemmel rendelkeznek és 
a különböző szolgáltatások biztosítása mellett kisipari tevékenységek kifejtésére is képesek. Az 
autarkiából következően szükséglet-kielégítés lehetőségei erősen korlátozottak, a háztartás 

H Á Z T A R T Á S T A G O K
Zárt típusú (autark) 

háztartás 
Teljesen nyitott 

háztartás 
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A háztartás munka- és funkcionális 
tevékenységei (otthoni tevékenységek)
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életszínvonalát a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a termeléstechnológiai ismeretek és a 
munkaerő képzettsége határozzák meg. 
 
A szolgáltatási típusú háztartások esetében az otthoni és a piaci aktivitások megközelítőleg azonos 
arányban vannak jelen. Ennek az elméleti háztartástípusnak elsősorban az a sajátossága, hogy a 
háztartások belső érték-előállítással csak korlátozott mértékben foglalkoznak, miközben a 
háztartástagok jövedelmüket a háztartáson kívüli szférákból szerzik. Termelési erőforrásait tehát 
nagyrészt értékesíti, míg az abból származó jövedelmet élelmiszervásárlásra fordítja. A szolgáltatási 
típusú háztartások esetében érhetők tetten a társadalmi-gazdasági fejlődés hatásai, melyek ahhoz 
vezetnek, hogy a termelésorientált háztartásból szolgáltatásokat nyújtó háztartás válik, mellyel 
párhuzamosan a korábban szinte teljes elszigetelt rendszer nyitottá, a piacfüggővé transzformálódik. 
 
A piaci típusú háztartás otthoni tevékenységrendszere még az előző típus szintjéhez képest is 
erőteljesen redukáltnak tekinthető. Olyan mértékben vesz igénybe különböző piaci szolgáltatásokat 
(pl. mosatás, éttermi étkezés, takarítás és karbantartás külső munkaerővel), hogy otthoni munka- és 
funkcionális tevékenységstruktúrái alig épültek ki. A háztartási szféra ilyen jelentős mértékű 
tehermentesítése azonban tekintélyes kitettséget jelent a piaci javak mennyiségi és minőségi 
kínálatával szemben. Ez olyan stratégiát követel meg, amely szinte kizárólag a teljes humán 
erőforrás-mennyiség piacon való értékesítéséből származó, megfelelő nagyságú jövedelemre 
alapoz. A piaci típusú háztartások életszínvonala gyakorlatilag nincsen függőségi viszonyban a 
háztartási szféra belső értékteremtési képességével, azt csakis a jövedelem segítségével 
beszerezhető piaci javak határozzák meg. Ennek megfelelően az ilyen típusú háztartások 
természetes törekvése, hogy a belső erőforrások segítségével olyan optimális nagyságú jövedelemre 
tegyenek szert, amely a háztartás szükségleteit a lehető legmagasabb szinten elégíti ki. 
 
A háztartásokat tehát olyan mikroökonómiai rendszerekként foghatjuk fel, amelyek feladata tagjai 
létfeltételeinek biztosítása. Ezt a rendszert azonban nem lehet függetleníteni a társadalomtól, a 
gazdaságtól és az adott kultúrkörtől, így funkcióját is csak a velük fennálló szoros kölcsönhatásokon 
keresztül tudja ellátni. 
 
A fentiekből világosan megállapítható, hogy a háztartások belső és külső mozgásterét egyik oldalról 
a háztartás felszereltsége, valamint a háztartástagok munkakapacitása (az időmennyiség és a 
képzettség szintje), másrészről a piaci csere által elérhető szolgáltatáskínálat színvonala határozza 
meg. 
 
A különböző szabadságfokú és dimenziójú mozgástérrel való rendelkezés szükségképpen 
különböző döntési helyzeteket, eltérő döntési kritériumokat is jelent. Az élethelyzetektől függően a 
mozgástér objektív módon szemlélve lehet igen tág vagy igen korlátolt, amit az egyes háztartások 
azonban szubjektív szempontból teljesen eltérően értékelhetnek és érzékelhetnek. Így fordulhat elő, 
hogy egy falusi háztartás a saját korlátozott, elsősorban otthoni tevékenységein alapuló 
rendszerében sokkal szabadabbnak érzi magát, mint az ugyanabban a régióban és kultúrkörben élő 
munkásháztartás, amely megfelelő pénzjövedelemmel és társadalombiztosítással rendelkezik. 
 
A háztartástípusokkal kapcsolatos empirikus vizsgálatok esetében kettős feladat megoldása 
szükséges. A háztartásokat egyrészt meghatározott tulajdonságok (életviteli technológiák és azok 
alternatív erőforrás-kombinációi) alapján specifikus modellként kell bemutatni, másrészt elvárás az 
adott háztartási rendszer konkrétan tapasztalt tevékenységeinek az elméleti háztartástípusok 
egyikébe való, életvitel-technológiák szerkezete mentén történő besorolása. Könnyen belátható, 
hogy a fenti háztartástípusok alapját képező szerkezeti modellek meghatározása nem történhet 
tetszőlegesen: a háztartások elméleti típusok szerinti osztályozása megköveteli, hogy a 
modellkonstrukciók tipizálása valós környezettel és sajátosságokkal rendelkező háztartások bázisán 
menjen végbe. Mindezek következtében a háztartás-gazdaságtani kutatások módszertana állandó 
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fejlődésben van, a kor rendkívül gyors fejlődését követve egyre tökéletesebb adatfelvételi kérdőívek 
születtek és az egyre nagyobb mennyiségű és erősen differenciált adattömeg feldolgozása is 
korszerű számítástechnikai támogatással valósul meg. 
 
3.1.4 A háztartás gazdálkodási területei 
 
A háztartás gazdálkodási területeinek vizsgálatakor fontosnak tartom, hogy a fenti szisztematizáló 
logikát folytatva a háztartást, mint gazdálkodó rendszert közelítsem meg. A rendszer-jelleg egyik 
alapvető determináló faktora az egyes rendszerelemek között meglévő kapcsolat, azaz az elemek 
között valamilyen kötődések léteznek, amelyek az egyes elemek, valamint az egész rendszer 
magatartását befolyásolják (SZÉKELY, 1996). 
 
Egy rendszer dinamikája abban mutatkozik meg, hogy meghatározott tevékenységek zajlanak 
benne, amelyek egymásutániságát �folyamat�-nak nevezzük. A dinamika azonban megmutatkozhat 
a rendszer és környezet közötti kapcsolatban is (interakciónak). Könnyen belátható, hogy a 
háztartások dinamikus rendszerekként foghatók fel. A háztartási eseményeket olyan folyamatok 
sokaságaként értelmezem, amelyek a háztartás egyes elemei által kifejtett aktivitások 
egymásutániságából adódnak. 
 

A háztartások a társadalom keretei között reprodukciós funkciókat is ellátnak, azaz az a céljuk, 
hogy a az emberek materiális és immateriális javakkal való ellátását biztosítsák és szükségleteiket 
kielégítsék, valamint hogy munkavégzési képességüket megtartsák. KONTOS és WALSER (1979, 
25. p.) szerint a kapitalista jellegű munkamegosztás keretében a háztartás feladata az emberi 
munkaerő termelése és újratermelése. A családi háztartásnak ezt az újratermelő funkcióját ugyan 
háztartáson kívüli intézmények egész sora egészíti ki, de a családi háztartás továbbra is e 
társadalmilag szükséges munka központi intézménye. 
 
A társadalmi munkamegosztás fejlődésével számos, addig háztartási kereteken belül végzett 
tevékenység került ki és tagozódott más társadalmi formációkba. Ennek köszönhető többek között a 
non-profit egyesületek, valamint az intézeti háztartások kialakulása is, valamint a háztartási 
termelőtevékenység egy részének vállalati szférába való átkerülése is. 
 
A magánháztartások alkotják a �társadalom� vagy �nemzetgazdaság� elnevezésű legmagasabb fokú 
rendszerek elemeinek egyikét, melyből kifolyólag számos kapcsolódással érintkeznek a gazdasági 
és társadalmi környezettel. Ezért a háztartásokat többé-kevésbé nyitott rendszerként szoktuk 
értelmezni, annak függvényében, hogy milyen mély kapcsolatok fűzik más rendszerekhez (lásd 
3.1.3.2 fejezet, elméleti háztartástípusok). Ebből következően a környezet jelentős hatással bír a 
háztartások társadalmi-gazdasági magatartására (pl. munkanélküliség, infláció, divat), amelyhez 
azoknak passzív módon alkalmazkodniuk kell. 
 
Másrészről azonban fennáll a lehetősége � legalábbis a háztartások többségének együttesen � a 
környezet aktív módon történő befolyásolására (pl. vásárlói magatartás, szakszervezetek, 
választások, polgári kezdeményezések). Az államnak elsőrangú érdeke, hogy aktív érdeklődést 
mutasson a háztartások magatartása iránt, mivel az az egész nemzetgazdaság fejlődésére tartósan 
hatást gyakorolhat (pl. megtakarítási kedv, értékfölhalmozás). 
 
Mindez fordítva is igaz: a mindenkori gazdaság- és társadalompolitika nem lebecsülendő mértékben 
befolyásolja a háztartások egzisztenciális helyzetét. 
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A szűkösen rendelkezésre álló javak háztartás számára történő biztosításának célrendszeréből 
kiindulva TSCHAMMER-OSTEN (1979, 31. p.) az alábbi négy folyamatorientált alrendszert 
(gazdálkodási részterületet) különbözteti meg: 
 

1. Jövedelemszerzés � a háztartástagok munkaerejének eladása által; 
2. Vásárlás � azaz a háztartás szükségleteit kielégítő javak megszerzése a pénz elköltése által; 
3. Termelés � pl. a piacon beszerzett javakból magasabb értékű javak előállítása a háztartási 

munka segítségével; 
4. Reprodukció � pl. a fogyasztásra alkalmas javakkal történő szükséglet-kielégítés a 

háztartástagok munkaerejének újratermelése mellett. 
 
A háztartási célokat közvetlenül szolgáló fenti négy folyamatorientált terület mellett szükséges 
azonban további funkcionális alrendszerek meghatározása is. A háztartás gazdálkodási területeinek 
vizsgálata során ugyanis nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vállalat-gazdaságtani diszciplínában 
evidenciaként feltűnő termelési tényezőket sem (amelyben kisebb módosítást jelent az információ 
be-, ill. a természeti erőforrások kiiktatása, illetve a vállalkozói készség �ember�-ként való 
értelmezése)(ULRICH, 1968): 
 

1. Ember 
2. Tőke 
3. Információ 
4. Anyag 

 

A leírtak fényében a háztartás gazdálkodási területeit az alábbiakban foglalom össze: 
 

I. Folyamatorientált gazdálkodási területek: 
1. Jövedelemgazdálkodás 
2. Fogyasztásgazdálkodás 
3. Termelésgazdálkodás 
4. Reprodukciós gazdálkodás 

 
II. Faktororientált gazdálkodási területek 

1. Személygazdálkodás 
2. Tőkegazdálkodás 
3. Információgazdálkodás 
4. Anyaggazdálkodás 

 
A háztartás gazdálkodási területeinek fenti módon történő tagolása lehetővé teszi a háztartás egyes 
részterületeinek átfogó vizsgálatát és képes ezeket rendszerösszefüggéseikben megragadni. 
 
3.1.5 A háztartás gazdasági kapcsolatrendszere 
 
A modern társadalmak háztartásaiban folyó ellátási- gondozási és nevelési tevékenységek többnyire 
az egyéb gazdasági szereplőkkel való szorosabb-lazább kölcsönkapcsolatok segítségével valósulnak 
meg. Ide sorolhatók a piaci szférában tevékenykedő szervezetek (pl. éttermek, biztosítók, 
kézművesek), a lakossági szükségleteket kielégítő intézeti háztartások (pl. öregek otthona, 
kollégium, szálloda), és a civil szféra (egyesületek és szervezetek) éppúgy, mint az 
állami/önkormányzati fenntartású intézmények. Az 1. táblázatban néhány olyan intézményt 
tüntettem fel, amelyekkel a magánháztartások létfenntartási tevékenységeik során kölcsönhatásba 
kerülhetnek. 
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Az egyes háztartások szerkezetüktől, életszínvonaluktól, a tagok életkorától és családi állapotától 
függően a fenti intézmények valamilyen hányadával különböző fokú kapcsolatban állnak. Ezt 
nevezhetjük egyfajta létfenntartási szövetségnek, amely minden egyes háztartás esetében 
szerkezetileg és minőségileg specifikusnak mondható. 
 

1. táblázat: A létfenntartási tevékenységet folytató magánháztartások és az intézmények 
közötti kapcsolatok néhány példája 

 
Gazdasági szereplők Javak / szolgáltatások 
1. kereskedelem kis- és szakboltok, áruházak, szupermarketek 

stb. kínálata és vevőszolgálata 
2. kis- és szakiparosok villanyszerelők, víz- és gázszerelők, festők 

stb. 
3. bankok, takarékszövetkezetek számlavezetés, hitelkártyák, pénzügyi 

szolgáltatások, befektetési tanácsadás stb. 
4. biztosítóintézetek kockázatbiztosítások (öregségi, betegség, 

baleset, poggyász, felelősség, élet stb.) 
5. fogyasztóvédelmi és tanácsadó 

szervezetek 
reklamációval, adásvétellel, szerződéssel 
kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás 

6. közszolgáltatók energia-, víz- és szennyvízszolgáltatók, 
szemétgyűjtés stb. 

7. egészségügyi intézmények orvosi, gyógyszertári, kórházi, 
társadalombiztosítási, közegészségügyi stb. 
szolgáltatások 

8. szociális és gondozási intézmények bölcsődék, óvodák, nevelőintézetek, öregek 
otthona stb. 

9. oktatási intézmények 
 

alap- és középfokú iskolák, felsőoktatási 
intézmények, felnőttképzés stb. 

10. médiumok és távközlési szolgáltatók posta, telefonszolgáltatók, rádióstúdiók, 
televízió-csatornák, kábel tv stb. 

11. közlekedési és szállítmányozási 
vállalatok 

közlekedésfelügyelet, műhelyek, utazási 
irodák, tömegközlekedési vállalatok stb. 

12. közigazgatási igazságszolgáltatási 
hivatalok 

munka-, lakás-, adóügyi, önkormányzati 
hivatalok, bíróságok stb. 

 
A háztartási termelés igen sokféleképpen hat a szubjektív jólétre. A háztartás tagjai kedvezően 
ítélhetik meg a háztartásukban előállított és használt javakat, szolgáltatásokat és ebből következően 
elégedetté válhatnak. A szociális támogatás puszta lehetősége, tehát például a bizonyosság, hogy 
betegség esetén az ápolás biztosított, már önmagában is pozitívan hat a megelégedettségre. Sőt, a 
szubjektív jólét nemcsak a javak és szolgáltatások használatából ered, hanem benső értékéből is. A 
háztartási tevékenységeknek van pozitív és negatív haszna, amely egyaránt befolyásolja a 
szubjektív jólétet (JUSTER � COURANT � DOW, 1981). 
 
A jólét megteremtése a modern posztindusztriális társadalmakban általános célkitűzés: magába 
foglalja az emberek objektív életkörülményeit és szubjektív jólétét. Az emberek, mint 
individuumok jólétét több szereplő és esemény befolyásolja, de négy intézmény szerepe 
meghatározó: a piaci rendszer, a jóléti állam (amely egyaránt szerveződhet bürokratikus vagy piaci 
koordinációs alapon), az egyesületek és a magánháztartások (ZAPF, 1981). Ebben a folyamatban a 
magánháztartásoknak kulcsszerepük van, ugyanis ők döntenek arról, hogy mely termékekre van 
szükségük, és hogy honnan próbálják beszerezni azokat. Elméletileg tehát választhatnak, hogy a 
javakat és a szolgáltatásokat a piaci rendszerből, a jóléti államtól, szervezett önsegítő vagy 
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jótékonysági intézmények közösségi szervezeteitől vagy az illegális árnyékgazdaságból, az 
informális kapcsolathálózatból vagy éppen a saját háztartási termelésükből szerezzék be. 
 
A hagyományos közgazdaságtan általában a formális gazdaságot vizsgálja, azaz azon 
tevékenységeket, amelyeket a monetáris csere közvetít. A GERSHUNY (1988) szerint a formális 
gazdaság fogalmilag úgy ragadható meg, mint a háztartások és a formális termelési rendszer közötti 
pénzbeli és jószágbeli áramlások összessége (11. ábra). 
 
Az 11. ábra a) része a jól ismert makrogazdasági körforgás leegyszerűsített sémája: a háztartások 
munkaerőt fektetnek a formális termelési szervezetbe, amiért cserébe bért (jövedelmet) kapnak. A 
pénz segítségével javakat és szolgáltatásokat vásárolhatnak a formális gazdasági szervezetektől. A 
piacon zajló cserékre az a jellemző, hogy minden jószág áramlását (munkaerő, áru vagy jószág) a 
pénz ellenkező irányú áramlása kíséri (MOLNÁR, 2000). 
 
Az egyik irányba történő pénzáramlás teljes összege a formális gazdasági tevékenységek 
mennyiségi mutatójaként szolgálhat. Nyilvánvaló azonban, hogy vannak olyan gazdasági 
tevékenységek, amelyeket ezek a folyamatok tartalmaznak. A mezőgazdasági tevékenységek 
számottevő része például nem jelenik meg ebben az elszámolási módban. A számba nem vett és a 
mért tevékenységek természetének különbözőségét mutatja az ábra b) része. Ebben azt tapasztaljuk, 
hogy a háztartás javakat és szolgáltatásokat vásárol a formális gazdaságtól. A szolgáltatásokat 
elfogyasztja, a beszerzett javakat pedig saját háztartási munkaerejével kombinálva tőkeként 
használja fel, hogy végső fogyasztás céljából újabb szolgáltatásokat termeljen. 
 

 
 

11. ábra: A formális (a) és informális (b) gazdaság: a háztartási termelés 
[Forrás: GERSHUNY, 1988 193. p. alapján] 
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BURNS (1975. 47. p.) ugyanakkor megjegyzi, hogy �kevesebb, mint két évszázad alatt a 
piacgazdaság és a hagyományos háztartás közötti viszony tökéletesen megfordult. Kétszáz évvel 
ezelőtt a piac jelentősége elhanyagolható volt. Most a piac az uralkodó, gyakorlatilag kiszorította az 
eredeti, természetes gazdaságokat.� 
 
A formális rendszer és a háztartások közötti áramlások feltételesek: rövid távú szerződésekből 
állnak, amelyek bizonyos árucikkek meghatározott mennyisége és egy adott pénzösszeg cseréjére 
vonatkoznak. A háztartásokon belüli áramlások azonban nem alapulnak ilyen egyértelmű cserén. 
Megkülönböztetjük tehát: 
 

1. a háztartások és a formális termelési rendszerek közötti cserét, amely meghatározott, 
egyértelmű, mérhető és viszonylag rövid távú, és 

2. a háztartásokon belüli cserét, amely általános, hallgatólagos, mennyiségileg össze nem 
mérhető, általában hosszú és valójában sohasem teljes. 

 
A fentiek alapján GERSHUNY (1988, 194. p.) megállapítja, hogy a háztartásgazdaság növekedését 
a vásárolt szolgáltatások költségének a háztartási tőkejavak csökkenő költségéhez viszonyított 
növekedése mozdította elő. A munkahelyek a formális gazdaságból az informális gazdaság ezen 
szektoraiba kerültek át, amint pedig gazdaságossá válik az egyének számára, hogy a 
szolgáltatásokat informálisan vegyék igénybe, nyilvánvalóan nehéz lesz őket rávenni arra, hogy 
formálisan biztosított szolgáltatásokat vásároljanak, vagy hogy több adót fizessenek csak azért, 
hogy több közösségi szolgáltatást kapjanak. Így tehát az olcsó és hatékony mosógépek használata 
csökkentette a mosodai szolgáltatások igénybevételét, a magánautó felváltotta a tömegközlekedést, 
a videó és a kábeltévé a mozit, stb.  
 
A formális és a háztartás-gazdaságon kívül létezik egy harmadik terület is, amelynek rövid 
tárgyalása a háztartások külső viszonyrendszerének bemutatása szempontjából elengedhetetlen: az 
árnyékgazdaság (más néven rejtett vagy feketegazdaság). A termelőtevékenységek ezen harmadik 
típusa nagyon közel áll a formális rendszerhez, gyakorlatilag annak hézagaiban működik. Olyan 
gazdasági tevékenységeket foglal magában, amelyek a formális gazdaságban is jelen vannak és 
gyakran ugyanazok a személyek is végzik. Ebben a szférában olyan gazdasági tevékenységek 
történnek, amelyek illegalitásuk folytán rejtettek az állami hatóságok előtt (adóelkerülés, engedély 
nélküli szakipari munka, stb.). 
 
GERSHUNY � aki egyébként a gazdasági fejlődést nem egyirányú folyamatnak tekintette � az 
általa definiált három gazdaság termelése között hat, az 12. ábrán ábrázolt � lehetséges átmenetet 
vázolt fel (1988, 198. p.). Úgy vélte, hogy a gazdasági tevékenységek háztartásoktól az ipari 
termelési rendszer felé mutató állandó és egyirányú áramlása helyett inkább a termelés kisebb 
átalakulásainak egész sorozatát kellene figyelembe venni, amelyek valószínűleg párhuzamosan 
folynak a formális gazdaság, a háztartási gazdaság és az árnyékgazdaság között. 
 

 
12. ábra: A gazdaság három rendszere közötti hat lehetséges transzformáció 

[GERSHUNY, 1988, 197. p. alapján] 
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Az 1. transzformáció, amely a háztartási termelés felől a formális gazdaság felé mutat, a 
hagyományos fejlődési folyamatot jelzi és az Adam Smith által feltárt gazdasági elveken alapul: 
skálahozadék, munkamegosztás, specializálódásból adódó előnyök, termelési tényezők hatékony 
kihasználása. Ezek a folyamatok napjainkban is megfigyelhetők. 
 
A 2. transzformáció azt a fentiekben röviden már ismertetett folyamatot mutatja, amelyben néhány 
szolgáltatás előállítása a formális gazdaságból a háztartásba került át. Várható, hogy ez a folyamat a 
jövőben más szolgáltatásokra is kiterjed. A szerző szerint ez a transzformáció típus ott valószínű, 
ahol az érintett árucikk termeléséhez használt tőkejavak olyan olcsókká váltak, hogy nem szükséges 
azokat intenzíven használni (és ahol várható, hogy a háztartáson belül megvan a szükséges 
képzettség). 
 
A 3. transzformáció okai és tényezői közül néhány már az informális gazdaság jellemzése során 
említésre került. A szabályozórendszerekben mutatkozó szigorítás (elvonások, kvóták, stb.) a 
gazdasági folyamatok egy részét ebbe a szférába terelheti. 
 
A 4. transzformáció (az árnyékgazdaságból a formálisba) feltételei éppen ellentétesen hatnak. A 
bővülő munkalehetőségek arra ösztönözhetik az bizonytalan illegális gazdaságban dolgozókat, hogy 
a jobban védett formális szférában helyezkedjenek el. Az alacsonyabb adóráták vagy az általános 
adóamnesztia is csökkenti az illegális termelés vonzerejét 
 
Az 5. transzformációra, amely az árnyékgazdaságból a háztartások felé mutat, napjainkban kevés 
példát találni, de megemlíthető például a saját célra történő szeszfőzés vagy bortermelés részleges 
engedélyezése. Ebbe az irányba hat az olyan technikai eszközök megjelenése is, amelyek lehetővé 
teszik bizonyos háztartási karbantartási munkák saját kezű elvégzését, amely természetesen 
csökkenteni fogja az igényt a �feketén� dolgozó mesterek szolgáltatásai iránt. 
 
A 6. transzformáció feltételei ellentétesek az 5. transzformációéval. Egy Németországban időszerű 
probléma például, hogy a magas munkanélküliség elősegíti az alacsonyan fizetett, �rejtett� otthoni 
foglalkoztatás elterjedését (takarítás, kertészet stb.) � azaz a háztartási termelés átcsúszik az 
árnyékgazdaságba. 
 
Konklúzióként egyet tudok érteni GERSHUNY (1988, 199. p.) azon álláspontjával, miszerint a 
gazdaság szerkezet-változási folyamatait csak akkor tudjuk érteni, ha a gazdaságon �kívüli� 
szereplők magatartását is figyelembe kell venni, azaz több ismeretet kell szereznünk a mindennapi 
élet részleteiről. 
 
Ahhoz, hogy megértsük a háztartásgazdaság működését és történelmi dinamikáját, fontos 
tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni arról, hogy az emberek hogyan töltik el idejüket, hogyan 
hasznosítják a vásárolt javakat és szolgáltatásokat. Mivel a gazdaságstatisztikák csak a mérhető 
folyamatok prezentálására képesek, ezért szükség van egy háztartástudomány-specifikus 
számbavételi módszerre: az időmérleg-kutatásra. Az ebből származó adatok segítenek megérteni a 
formális és informális gazdaság közötti kapcsolatokat. 
 
A rendszerszemléletű háztartástudományban az időallokáció individuális döntések sorozataként 
jelenik meg és nem csupán a rendelkezésre álló napi 24 óra strukturális, funkcionális és háztartási 
szempontból hatékony felhasználására vonatkozik, hanem a közép- és hosszú távú életkoncepció 
érdekeit (értsd: élettervezés, háztartásmenedzsment) is szolgálja. A döntéshozatal a háztartástagok 
szempontjából alapvetően három idő-felhasználási részterületre vonatkozik: a nyilvános, a 
háztartási és a személyes időfelhasználásra (13. ábra). 
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13. ábra: A háztartás időalapja 
[SCHWEITZER, 1990 alapján] 

 
Mivel szükségleteinket a formális és informális termelés kombinációja elégíti ki � és ezek 
kapcsolatát a technikai haladás folyamatosan változtatja �, nem fogadhatjuk el feltétel nélkül a 
hagyományos közgazdaságtan kizárólag formális gazdaságra fókuszáló posztulátumait. 
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3.2. A tudományterület főbb hazai és külföldi irányzatai 
 
Az előző fejezetben vázlatosan áttekintettem a háztartás-gazdaságtan elméleti alapjait, míg a 
tudományág dogmatörténetével külön vizsgálat (5.1. fejezet) keretében foglalkozom. Ebben a 
fejezetben ilyen módon a háztartásgazdaság különböző tudományos megközelítéseit szeretném 
számba venni, különös tekintettel a mezőgazdasági háztartásokat érintő vizsgálatokra és 
eszmetörténeti megközelítésekre. Elsősorban a közelmúlt jelentősebb műveit és azok 
megállapításait mutatom be, a tudományág különböző kutatási részterületei alapján, természetesen a 
szűkebb témámat érintő fontosabb ismeretekre fókuszálva. 
 
A következő szakirodalmi áttekintés egyben lehetőséget ad arra is, hogy a háztartások 
mezőgazdasági termelőtevékenységgel kapcsolatos viszonyrendszerét, illetve annak különféle 
megnyilvánulási formáit, pl. a családi gazdaságokat megismerjük. A két � látszólag különálló � 
termelőegység, a háztartás és a mezőgazdasági üzem hangsúlyozottan integrált vizsgálatára 
törekedtem, ezért elsősorban a konkrét kutatásaimhoz kapcsolódó, mezőgazdasági háztartásokat 
érintő felfogásokat vettem figyelembe. 
 
Magyarországon egészen napjainkig kevés átfogó jellegű tanulmány, elemzés jelent meg a 
háztartás-gazdaságtanra és annak különböző részterületeire vonatkozóan. A háztartásökonómia, 
mint tudományterület meglehetősen interdiszciplináris jellegű társadalomtudomány: a 
közgazdaságtanon kívül, amely elsősorban mint termelő és fogyasztó mikroökonómiai 
alapegységként foglalkozik a háztartásokkal, a földrajzi antropológiától az építészeten át a 
szociológiáig számos tudományterület tekinti vizsgálat tárgyának. Ezért nem kis feladatra 
vállalkozom, amikor a háztartás-gazdaságtani részterületek reprezentatív bemutatására törekszem, 
miközben a témámat szorosabban érintő területeket is igyekszem kidomborítani. 
 
Külföldi háztartás-gazdaságtani szakirodalom � elsősorban a német nyelvterületen � bőségesen áll 
rendelkezésre, ez nem mondható el azonban a hazai helyzetről. A háztartás-gazdaságtan kevés hazai 
kutató érdeklődését keltette fel az elmúlt évtizedekben, és még kevesebb azon szerzőknek a száma, 
akik a mezőgazdasági háztartásokat tették vizsgálatuk tárgyává. Valószínűleg közrejátszott ennek a 
helyzetnek a kialakulásában az is, hogy a háztartások vizsgálata elsősorban a szabadversenyes 
piacgazdaságokban tűnik izgalmas feladatnak, mivel ott mutatkozhatnak meg a velük kapcsolatos 
gazdasági törvényszerűségek. A szocializmus és az ennek szervezeti alapját képező bürokratikus 
koordináció azonban részben ideológiai, részben az akkor értelmesnek és hatékonynak tekintett 
gazdasági megfontolások miatt erősen munkateljesítmény-orientált és materialista felfogású volt 
(pl. az MPS rendszer a közösségi tevékenységeket és a háztartásgazdaság teljesítményeit nem vette 
számba), és így a háztartás bizonyos funkcióit igyekezett állami feladattá tenni, �megkönnyítendő� 
az állami munkaszervezés feladatait. A fundamentalista kommunista (értsd: sztálini) 
gazdaságpolitika stratégiájának legintenzívebb szakaszát a háztartásgazdasági teljesítmények kvázi 
hivatalos elutasítása is jellemezte, amely törvényszerűen � az akkori gazdasági ideológiával 
egyáltalán nem ellentétes módon � elképesztő méretű gazdasági-társadalmi intézményrendszer 
kiépüléséhez vezetett. Ez az institucionális konglomerátum megfelelt annak az állami célkitűzésnek, 
amely minden szükséglet kielégítését feladatának tekintette.1 
 
A háztartások gazdálkodásának vizsgálata, a háztartások �helykeresése� � mint az a későbbi, 
tudománytörténeti áttekintésből is egyértelművé válik � a múlt század második felében került be a 
közgazdasági gondolkodás főáramába. A jelenleg mikro- és makro-ökonómiának aposztrofált, 
akkoriban leginkább a krematisztikához legközelebb álló (hiszen az ökonómia névadója, az �oikos� 
                                                 
1 SÍK nyolcvanas évek végi közlése szerint az omnipotens állami szociálpolitika és az otthoni munkát fölöslegessé tevő 
szolgáltatások szervezetrendszerének kiépítése a �60-as években szerepelt a szocialista Magyarország céljai között, sőt a 
Szovjetunióban a család elhalása és funkcióinak államosítása a húszas-negyvenes években fennen hirdetett társadalmi 
és gazdaságpolitikai cél volt (SÍK, 1989, 6. p.). 
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háztartást, az oikonómia /=ökonómia/ pedig háztartás-gazdálkodást jelentett) közgazdaságtudomány 
elsősorban a háztartások jövedelem-felhasználását, a fogyasztás-megtakarítás arányát vizsgálta. 
 
3.2.1. A háztartásgazdaság jelentőségének feltárására irányuló kutatások 
 
3.2.1.1. A háztartásgazdaság jelentőségét hangsúlyozó elméletek 
 
Történelmi tapasztalataink és még jelenleg is élő hagyományaink miatt a kelet-európai, ezen belül is 
elsősorban a magyarországi társadalomtudomány számára természetes, hogy a háztartásgazdasági 
teljesítmények az egyéni jólét legfontosabb tényezői és ilyen módon a mindennapi életünk szerves 
részét alkotják. A háztartásgazdaságra, illetve a háztartásra, mint gazdasági intézményre irányuló 
vizsgálatok ennek ellenére a legutóbbi időkig nem képezték mélyreható, feltáró jellegű empirikus 
vizsgálatok alapját. Ennek egyik oka az volt, hogy gondolkodásunkba a társadalomfejlődési 
elméletek különböző változatai épültek be. Ezek alapján implicit feltételezés, hit alakult ki, amely 
szerint az otthon végzett munka az alulfejlettség és az ország gazdasági elmaradottságának, 
szegénységnek következménye. A másik elképzelés a �második gazdaság� jelenségeinek 
nyolcvanas évekbeli értelmezéséből következik. E munkák ugyanis � akarva-akaratlanul � olyan 
képet alakítottak ki, hogy minden redisztribúción kívül szervezett munka �piaci�, �magánjellegű�, 
�vállalkozói� (SPÉDER, 1995). Jóllehet voltak olyan elemzések (KOVÁCH, 1988), amelyekből 
egyértelműen kiderült, hogy például a kistermelésben vagy a házépítésben végzett munka kizárólag 
a háztartás tagjainak ellátását (önellátását) célozza, ám tudományos megközelítésben az informális 
gazdaságban végzett munkák inkább a vállalkozási tevékenység irányába hatottak. Ettől függetlenül 
persze voltak olyan felfogások, amelyek a háztartásban végzett munka önálló értelmezésének 
fontosságára hívták fel a figyelmet (SÍK, 1988).  
 
A háztartások kiüresedésének eszméje a nyugat-európai társadalomtudományok képviselői körében 
is elterjedt volt, ennek megfelelően kevés figyelmet szenteltek a háztartások működési folyamatai 
vizsgálatának. A nyolcvanas években azonban több tudományterületen újszerű módon kezdték el 
megközelíteni a gazdaság ezen �örök intézményét� (SÍK, 1989) és olyan megközelítéseket 
dolgoztak ki, melyek ráirányították a figyelmet a háztartásokban végzett fizetetlen munkára, a 
kapcsolathálózati teljesítményekre és más, a hagyományos, a GDP által leginkább figyelembe vett 
intézmények világán kívüli aktivitásokra. 
 
GERSHUNY (1978) nagyhatású könyvében és későbbi munkáiban tiszta logikai érvelésével és 
statisztikai adatok elemzésével egyaránt kritizálta BELL (1973) széles körben elterjedt koncepcióját 
a posztindusztriális társadalomról, mely a klasszikus fejlődéselméletek továbbvitelének tekinthető. 
Gershuny alternatív koncepciójának egyik központi eleme a háztartásgazdaság térnyerése a modern 
társadalmakban. Szerinte egy háztartás racionálisan dönt arról, hogy szükségleteit �hagyományos 
módon� � közvetlen piaci fogyasztás révén � vagy pedig �innovatív módon� � otthoni termelés, 
önszolgáltatás � keretében elégíti ki. Mivel ez utóbbi szolgáltatási forma az ötvenes évek óta 
relatíve egyre olcsóbb lett, a modern társadalmakban mind több háztartás élt ezzel a lehetőséggel. A 
műszaki fejlődés eredményeként és az akkoriban bővülő vásárlóerő folytán a saját háztartás 
számára végzett munkákat segítő komplex háztartástechnikai rendszerek relatív ára � a 
hagyományos szolgáltatás költségeihez képest � jelentős mértékben csökkent (GERSHUNY 1978; 
1988). Ennek következménye természetszerűleg az lett, hogy a háztartások egyre több munkát 
végeznek el otthon � hatékony módon.  
 
BOULDING (1972) a háztartást a társadalom Achilles sarkaként aposztrofálja. Szerinte a háztartás 
minden társadalom legnagyobb, leghomogénebb gazdasági szektora: nélküle a társadalom nem lesz 
képes hosszú ideig fennmaradni. Véleménye alapján ez egyben azt is jelenti, hogy ha a társadalom 
más intézményeinek kellene ellátni a háztartások funkcióit, a társadalom azonnal szétesne. 
Meglátásom szerint ez utóbbi nézetét a szocialista társadalmi rendszer � amely a háztartási 
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funkciókat a produktív munka fokozása érdekében mindinkább más intézményekbe kívánta 
átstrukturálni � eróziója kiválóan bizonyítja. Azt a lehetőséget, mely szerint a társadalom a 
háztartási funkciók átalakulása következtében széteshet, a szerző azzal is alátámasztja, hogy 
megállapítja, a háztartások az embertermelés legfőbb szereplői. Megkockáztatja azt az erős 
kijelentést is, miszerint a háztartás funkcionalitásában bekövetkező zavar jelenti az emberi faj 
legjelentősebb problémáját. Ez a megállapítás azonban véleményem szerint meglehetősen túlzó, 
tekintettel a korunkban zajló defamilizációs folyamatokra (egyedülállók gyermekvállalása, 
házasságkötések számának csökkenése, stb.) és a fejlődő országokban mindmáig fennálló, igen erős 
� és az életbiztosítást kvázi helyettesítő �, nagy famíliákon alapuló családmodellekre. 
 
A nőkutatás, melynek kiinduló hipotézise és gyakran végkövetkeztetése a háztartási munka nemi 
meghatározottsága (�a háztartási munka az asszonyok dolga�), úgyszintén nagyban segítette, hogy a 
nyilvánosság elől elzárt háztartásgazdaság működése tematikus kutatás tárgyává váljon. E 
vizsgálatok alapvető, ma már kevesek által megkérdőjelezett kiinduló- és végpontja, hogy a 
fizetetlen háztartási munkát ugyanúgy munkának kell tekinteni, mint azt, ami a piacon hasznosul. 
Hasonlóképpen tisztázódott, hogy a háztartási munka nem tekinthető az elmaradottság jelének, 
hiszen strukturális része a modern társadalmak működésének (OAKLY, 1974; OSTNER, 1978; 
KONTOS-WALSER, 1979). 
 
Az informális (szürke, rejtett vagy szabálytalan) gazdaság kutatása, ezen belül az otthon végzett 
munka számbavétele, a háztartások közötti gazdasági tranzakciók elemzése, az önkéntes munka 
tematizálása és a háztartások megélhetési stratégiáinak feltérképezése megkövetelte a munka, a 
gazdaság és gazdálkodás, valamint a racionalitás fogalmainak újradefiniálását, és egyben a 
háztartások gazdasági funkcióinak újraértelmezését (JESSEN et al. 1988).  
 
A felvázolt kutatási tevékenységekkel párhuzamosan, illetve ezek eredményeként fogalmazódott 
meg az a máig ható elméleti alapvetés, amely szerint institucionális alapon nem csupán a piac és az 
állam definiálható jólétet előállító és létrehozó intézményként, hanem a háztartás is. A szakirodalom 
a fentieken túl az önkéntes szervezeteket említi még meg a jóléttermelő intézmények főbb típusai 
között (ZAPF, 1984; GLATZER, 1987). A háztartások és a többi jólétprodukáló intézmény 
viszonyát illetően azt tartom még kiemelendőnek, hogy az a helyettesítés mellett gyakran 
kiegészítő, kooperatív jellegű (GLENNERSTER, 1991; SPÉDER, 1991). A háztartásgazdasági 
aktivitás ezen jóléti koncepció szerint kétféle aspektusból is megközelíthető. Egyrészt maga is a 
jóléttermelő intézmények egyike, másrészt pedig a háztartások szintjén integrálja a szóban forgó 
intézmények produktumait. Ez utóbbi megközelítés variációiként is interpretálhatók azok a munkák 
(PAHL, 1984; MINGIONE, 1991), amelyek minden lehetséges munkatípust figyelembe véve azt a 
hipotézist rögzítik, amely szerint a háztartások �munkaalkalmazó stratégiákat� (household work 
strategies) követnek a megélhetés céljából. 
 
Magyarországon a háztartás-gazdasággal kapcsolatos gazdaságszociológiai és 
gazdaságantropológiai alapdilemmát Tardos fogalmazta meg még a nyolcvanas években. Elmélete 
alapján a háztartások nehezedő körülmények között két dolgot tehetnek. Vagy megpróbálnak többet 
dolgozni, vagy pedig kevesebbet fogyasztanak. Tardos vizsgálata szerint a magyar háztartások 
inkább az első alternatívát választották: mellékállást vállaltak, mezőgazdasági kistermelést 
folytattak (TARDOS, 1988). A gazdasági rendszer transzformálódásával azonban megváltoztak a 
körülmények. Ez egyrészt a többletjövedelem-szerzés lehetőségeinek átalakulását és beszűkülését, 
másrészt a fogyasztói-vásárlói magatartás intézményrendszerének és szerkezetének átalakulását 
jelentette. A nyolcvanas évek hosszú recessziós időszakát követően tehát a kutatók érdeklődése 
magától értetődően fordult a kereskedelmi intézmények és a háztartások fogyasztói magatartásának 
kapcsolata irányába (SÍK, 1992; ÉKES, 1992). 
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A háztartásokkal kapcsolatban megjelenő olyan fogalmak, mint a �stratégia�, �alkalmazkodás� a 
háztartások gazdálkodásának tudatosságára tesznek utalást. A háztartásgazdaság működtetése során 
sokféle racionális döntés születik, ám indokolt felhívni a figyelmet arra, hogy e döntések (a 
háztartáson belüli erőforrás-allokáció kérdésköréhez hasonlóan) nem mindig követik a racionalitás 
formuláit. Sőt, olykor a döntések nem is tudatosulnak, �csak megtörténik� az erőforrás-felhasználás 
(McCRONE, 1994). Mindez arra figyelmezteti a témával foglalkozókat, hogy körültekintően 
szükséges megközelíteni a stratégia fogalmát, és érdemesebb talán helyette inkább megélhetési 
eljárásokról beszélni. 
 
A háztartások jövedelem- és erőforrás-kombinációival kapcsolatos kutatások elméleti hátterét 
BECKER (1965) alapozta meg az általa alapított �új háztartás-gazdaságtan�-nal, akinek ezt az 
elméleti kezdeményezését több szerző (pl. NAKAJIMA, 1986, SINGH, 1986) speciálisan a 
mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartások munkaidő-felhasználásának vizsgálatára 
terjesztette ki. A mikroökonómia ezen új irányzatában a háztartás a munkaerő használatának 
alternatívájaként jelenik meg. BECKER és követői először a szabadidő és a munkaerőpiacra való 
belépés közti választást modellezték, majd áttértek a háztartás belső munkamegosztásának és 
munkaerő-piaci stratégiájának bonyolultabb elemzésére. SÍK (1989, 7. p.) szerint az ilyen típusú 
döntéselemzések elméleti haszna annak ellenére nagy, hogy a neoklasszikus axiómák és módszerek 
gyakran valóságidegen egyszerűsítéseket eredményeznek. Úgy véli, hogy e modellek tökéletesítése 
révén a háztartások döntéseinek olyan gazdaságszociológiai elemzése válik lehetővé, amely 
felhasználja a modellek gondolkodásra kényszerítő logikáját és tesztelendő hipotézisként 
újrafogalmazza a mikroökonómia állításait. 
 
SANJEK (1982) abból indul ki, hogy a háztartások összetételének vizsgálata csupán része a 
háztartások vizsgálatának. A háztartások szervezeti megközelítésekor hangsúlyozza a komparatív 
szocioökonómiai analízisek kiemelt jelentőségét, és egyben elveti azt az addig domináns 
hipotézisrendszert, amely szerint a háztartások csak struktúrájukban különböznének egymástól 
eltérő kultúrákban. Álláspontja szerint szakítani kell azzal a társadalomtudományi törekvéssel, 
amely a háztartási csoportok statikus vizsgálatával foglalkozik, és inkább egy konkrét néprajzi 
egységben kell szemügyre venni a háztartások termelésben, társadalmi reprodukcióban, 
fogyasztásban, szexualitásban és a szocializáció folyamatában elfoglalt helyét. Ezáltal lehetővé 
válna a háztartások szerepének megállapítása az egyes univerzális tevékenységek során. 
Végkövetkeztetése: �A háztartások mindig konkrét politikai-gazdasági kontextusban, 
foglalkoztatási struktúrában, termelési módban és osztályszerkezetben értelmezhetők csupán��. 
 

2. táblázat: A háztartásgazdaság jelentőségét hangsúlyozó elméletek 
(összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
A háztartásgazdasági teljesítmények az egyéni jólét legfontosabb 
tényezői 

SPÉDER (1995) 

A háztartásban végzett munka önálló értelmezésének fontossága SÍK (1988) 
A háztartás a gazdaság �örök� intézménye SÍK (1989) 
A háztartások szükséglet-kielégítésének �hagyományos� és 
�innovatív� módja, a háztartásgazdaság a modern társadalmakban 

GERSHUNY (1978) 

A háztartás a társadalom �Achilles sarka�: a háztartás a társadalom 
legnagyobb, leghomogénebb gazdasági szektora 

BOULDING (1972) 

A háztartási munka nemi meghatározottsága (nőkutatás); a háztartási 
munka része  a modern társadalmak működésének 

OAKLY (1974), OSTNER 
(1978), KONTOS-WALSER 
(1979) 

A háztartások gazdasági funkcióinak újraértelmezése JESSEN et al. (1988) 
Az önkéntes szervezetek mint a jólétteremtő intézmények egyik típusa GLATZER (1987),ZAPF 

(1984)  
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A háztartások jóléttermelési funkciója helyettesítő vagy kooperatív 
jellegű 

GLENNERSTER (1991), 
SPÉDER (1991) 

A háztartásgazdaság gazdaságszociológiai alapdilemmájának 
magyarországi megfogalmazása 

TARDOS (1988) 

A kereskedelmi intézmények és a háztartások fogyasztói 
magatartásának kapcsolata 

SÍK (1992), ÉKES (1992) 

A háztartási döntések nem mindig követik a racionalitás formuláit McCRONE (1994) 
�Új háztartás-gazdaságtan� és annak mezőgazdasági háztartásokra 
való kiterjesztése 

BECKER (1965), SINGH 
(1986), NAKAJIMA (1986) 

A háztartások összetételének vizsgálata csak része a háztartások 
vizsgálatának; a komparatív szocioökonómiai analízisek jelentősége 

SANJEK (1982) 

 
 
3.2.1.2. A társadalmi polarizáció vizsgálata 
 
A szociológiai kutatás egyik klasszikus területe, a társadalmi rétegződés szempontjából három 
lényegesen eltérő álláspontot lehet megragadni. MINGIONE (1991) és mások szerint is a 
háztartások azért végeznek önellátást és szolgáltatást saját célra, mert nincs elég pénzük piaci 
fogyasztásra. A háztartásgazdaság helyettesíteni kényszerül az elégtelen jövedelemből következő 
piaci távolmaradást. Azaz az önellátás a hátrányos jövedelmi helyzetben lévők, a szegények 
megélhetésének elengedhetetlen eleme.  
 
Pahl empirikus kutatása során alakította ki a társadalmi polarizáció (social polarisation) elméletét 
(PAHL, 1988; PAHL�WALLACE, 1995). Vizsgálatai szerint a háztartások �munkában gazdag� és 
�munkában szegény� háztartásokra oszthatók. A munkában gazdag háztartásokban több kereső is 
van, otthon is intenzívebb a munkavégzés, könnyebben tudnak bekapcsolódni mind a pénzért, mind 
pedig a szívességből végzett, kapcsolathálózati tranzakciókba is. A jobb jövedelmi helyzetűek több 
olyan �tárggyal� (saját ház, autó, kert) rendelkeznek, amelyek a háztartás önellátó tevékenységeinek 
előfeltételét képezik (JORGES, 1982). Ezzel szemben a �munkában szegény� háztartásokra az 
jellemző, hogy tagjaiknak nincs munkahelyük (munkanélküliek, inaktívak, háztartásbeliek), 
emellett otthon sem végeznek túl sok munkát, mert nincs elég pénzük az önellátás inputjainak 
megvásárlásához, illetve mert nincsenek (munkahelyi) kapcsolataik, amelyek lehetővé teszik 
számukra a szürke gazdaságban való részvételt. A �társadalmi polarizáció� elmélete szerint a 
különböző informális munkák, így az önellátó tevékenységek is, tovább növelik a gazdasági 
aktivitáson alapuló elsődleges társadalmi egyenlőtlenségeket. Az említett folyamatok vélhetőleg a 
középső és az alsó helyzetűek távolságát növelik, és a középső helyzetűek jóléti pozícióját a felső 
helyzetűek irányába tolják el.  
 
Jessen és munkatársai hajógyári munkásokkal, vagyis egy középső társadalmi pozícióban 
elhelyezkedő csoport tagjaival készített interjúkon keresztül vizsgálták az informális munka 
disztributív hatását. Elemzésük szerint az önellátás és az informális munka mintái egy 
meghatározott miliőben általánosan elterjedtek, elsősorban a vidéki életmódhoz kötődnek, és éppen 
ezért érdemes az �életmód ökonómiájáról� beszélni (JESSEN et al. 1988). Jessenék vizsgálatából 
eszerint az következik � még ha ezt nem is mondják ki egyértelműen �, hogy az informális munkák 
településtípushoz (város és vidék) kapcsolódó egyenlőtlenségeket hoznak létre. 
 
A háztartások társadalmi rétegződésben és mobilitásban betöltött gazdaságszociológiai szerepét SÍK 
(1989, 7. p.) is hangsúlyozza. Véleménye szerint, ha az elemzések alapegységévé a háztartásokat 
tesszük, akkor kiderülhet, hogy valójában nem az egyéneknek, hanem a háztartásoknak (vagy ennél 
is nagyobb egységeknek) lehet rekonverzációs stratégiájuk. Szerinte a háztartások vizsgálati 
fundamentummá tételével valódi súlyának megfelelő helyére kerülne az anyagi örökítés társadalmi 
mechanizmusa, illetve teljesebb tartalmat kapna a kapcsolati tőke napjainkban egyre népszerűbb 
kutatása is. 
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A mobilitás szempontjából aktívabb háztartások számára a háztartás mint biztonságot nyújtó 
intézmény tűnik fel. Ez a folyamat figyelhető meg a migránsoknál, a telepeseknél, az ingázók 
esetében: a megélhetés szempontjából a háztartás különösen a területi (kényszer)elmozdulás okozta 
többletaktivitási kényszer koordinálásában vagy a keletkező bizonytalanságok elhárításában válik 
fontossá (SIMIC, 1973; HUMPHRIES, 1977; HAREVEN, 1982). 
 
LAKI (1996) egy mezőgazdasági háztartások szegénységi viszonyait vizsgáló tanulmányában 
megjegyezte, hogy vidéken elsődleges alkalmazkodási technika a jövedelem-egyenlőtlenségekkel 
szemben a fogyasztás korlátozása, ami azt eredményezi, hogy a háztartások egy részénél a 
civilizációs javak birtoklása egyáltalán nem jelenti azok tényleges, illetve racionális használatát. 
Másként fogalmazva, e háztartások többsége birtokában van ugyan a civilizációs javak bizonyos 
körének � ide értve a tartós fogyasztási cikkeket is �, de korántsem biztos, hogy használni is tudja 
azokat. A szerző ezt az állapotot �technicizált nyomorúságnak� nevezi. 
 

3. táblázat: A háztartások szerepe a társadalmi polarizációban 
(összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
A háztartásgazdaság helyettesíteni kényszerül az elégtelen 
jövedelemből következő piaci távolmaradást 

MINGIONE (1991) 

A társadalmi polarizáció elmélete � �munkában gazdag� és 
�munkában szegény� háztartások 

PAHL (1988), PAHL-
WALLACE (1995), JORGES 
(1982) 

Az önellátás és az informális munka mintái elsősorban a vidéki 
életmódhoz kötődnek: az �életmód ökonómiájáról� beszélni 

JESSEN et al. (1988) 

Nem az egyéneknek, hanem a háztartásoknak lehet rekonverzációs 
stratégiájuk 

SÍK (1989) 

A háztartás, mint biztonságot nyújtó intézmény: többletaktivitási 
kényszer koordinálása, a bizonytalanságok elhárítása 

SIMIC (1973), HAREVEN 
(1982) HUMPHRIES (1977) 

A civilizációs javak birtoklása nem feltétlenül jelenti azok racionális 
használatát � �technicizált nyomorúság� 

LAKI (1996) 

 
3.2.1.3. A család és a háztartás viszonya 
 
Mivel a háztartás egyre inkább egybeesik az ún. nukleáris családdal, a �háztartás� és a �család� 
kifejezéseket gyakran egymással szinonim fogalmakként használják. A fogalomhasználatnak ez a 
módja még a fejlett ipari társadalmakban is félrevezető, nem beszélve a fejlődő országokról. 
POLLAK (1985, 89. p.) is úgy látja, hogy a háztartások létrejöttének elemzése, vagy általánosabban 
a rokonsági kötelékek gazdasági kapcsolatokban betöltött szerepének vizsgálata megköveteli a 
distinkció fenntartását a �háztartás� és a �család� között. 
 
A gazdaságszociológiai szakirodalomban legáltalánosabban a rokonság és a területi közelség 
alapján tesznek különbözőséget: a rokonság a családhoz, míg a területiség a háztartáshoz 
kapcsolódik. BENDER (1967) leszögezi, hogy a háztartások analitikus megkülönböztetésének 
alapja az, hogy a fogalom �logikailag elkülönülő� és �empirikusan megkülönböztetendő�. Szerinte 
két alapfogalom megkülönböztetése azért szükséges, mert számos társadalomban a családok nem 
alkotnak háztartást, illetve gyakran előfordul az is, hogy a háztartást nem családok alkotják. A 
rokonság és a területiség � mint eltérő szerveződése elvek közötti különbség � húzódik meg a 
paraszttársadalmak háztartás- és családfogalmai között felismerhető sajátos megkülönböztetések 
mögött is. Bender állítja, hogy a család funkcionális definiálása helytelen, mivel számos aktivitást, 
amelyet családi funkciónak szokás tekinteni, gyakran nem a rokonságon alapuló együttlakó csoport 
lát el, míg más esetekben ezeket nem családok, de nem is a háztartások folytatják. Ebből következik 
a szerző azon javaslata, miszerint a családot tisztán strukturális fogalmakkal kell meghatározni, 
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hiszen minden társadalomban képesek az egyének a rokonsági viszonyrendszereket felismerni és ez 
alapján különböző csoportokat létrehozni. Bender szerint a háztartás fogalmát mindig torzítja az, ha 
azonosítják meghatározott háztartási funkciókkal. Ezért használják a háztartás definícióját gyakran 
helytelenül, ami miatt ez a fogalom nem alkalmas az komparatív analízisek számára. Javaslata 
alapján tehát a háztartás fogalmát az �együtt élő csoport� fogalmával kell felcserélni, és világosan 
meg kell különböztetni azon a csoportokat és tevékenységeket, amelyeket ezek elvégezhetnek. 
Véleményem szerint Bender álláspontja a mai viszonyok között � amikor a háztartás-gazdaságtan a 
háztartási funkciók egyértelmű hozzárendelésére és az elméleti háztartástípusok kategorizálására is 
képes � már nem állja meg a helyét.  
 
A háztartás fogalmának meghatározásakor a fentiekhez hasonló problémák merülnek fel (pl. mit 
értünk területi közelség és együttlakás alatt?). A legkézenfekvőbb magyarázatot YANAGISAKO 
(1979) adja, aki úgy véli, hogy noha a háztartás elsődleges determinációs tényezője a lokalitás, 
valójában a háztartás olyan egyéneket foglal magában, akik az együttlakáson kívül más 
tevékenységeket is együtt végeznek. Meglátása szerint ilyen tevékenységek általában az élelmiszer-
termeléshez és -fogyasztáshoz, vagy a szexuális reprodukcióhoz és a gyermekneveléshez 
kapcsolódnak. BULMER (1960) tulajdonképpen kétségbe vonja a háztartás fogalmának 
létjogosultságát, ha azt egy olyan szituáció jellemzésére akarjuk használni, amelyben egymást fedő 
embercsoportok vesznek részt (pl. étkezés, együttlakás). Ilyen esetekben szerinte a �háztartási 
csoport� fogalom lenne a legmegfelelőbb annak a társadalmi egységnek a leírására, amelynek közös 
vonása, hogy a háztartás ügyeivel kapcsolatban közös autoritást ismernek el.  
 
BURNS �A háztartásgazdaság� című művében rezignáltan rögzíti azt a véleménye szerint valós 
tényállást, amely szerint a család a radikális pszichológusok megvetésének tárgyát képezi és a 
konvencionális pszichológusok is csak jobb híján tolerálják; a szociológusok aggódnak 
fennmaradásáért és úgy vélik, szét fog hullani; a közgazdászok pedig alig vesznek tudomást a 
létezéséről, csak a fogyasztásuk és megtakarításaik a fontosak. A szerző véleménye szerint a 
háztartás mint intézmény a piacgazdaság egészével ellentétben egészséges, stabil és növekvő: a 
gazdaság legerősebb és legfontosabb intézménye. Könyvében egyben cáfolni igyekszik azt az addig 
általános érvényűnek vélt axiómát, amely a háztartást a fogyasztás intézményének tekinti, amely 
csak arra való, hogy használja azt, amit a piac előállít (BURNS, 1975). 
 
POLLAK 1985-ös, a családok és háztartások tranzakciós költség elméletéről írott cikkében 
(POLLAK, 1985b) kifejti, hogy a családnak, mint meghatározott tevékenységek szervezőjének 
előnyei abból fakadnak, hogy jelentős, már eleve létező, működő személyes kapcsolatrendszere 
révén képes integrálni ezeket a tevékenységeket. A szerző megerősíti a BURNS (1975) és 
HAREVEN (1982) által is képviselt (majd Magyarországon Sík Endre által hangoztatott) 
�védekezés-elméletet�: úgy véli, hogy az előre nem látható kedvezőtlen események gazdasági 
következménye elleni védekezésnek az egész történelem során mindig is a család volt a 
hagyományos forrása; sőt, még a fejlett ipari társadalmakban is a biztonság számos típusáról a 
család gondoskodik. Ennek a megállapításnak a helyessége a társadalomtörténeti folyamatok 
ismeretében könnyen bizonyítható. 
 
BECKER (1986) Nobel díjas közgazdász a háztartást, mint termelőüzemet vizsgálja. A háztartás 
legfontosabb feladatának az emberi tőke termelését tartja. Elemzi a háztartási munkamegosztás 
feltételeit és eredményeit, a jövedelem és a javak elosztásának indítékait. Arra a következtetésre jut, 
hogy a házasságkötést az érzelmi indítékok mellett a jövőbeni anyagi kilátások is motiválják. A 
gyermekvállalás feltételei között a háztartási jövedelmet és a �jó élet minőségű gyermekre való 
törekvést� emeli ki. Ennek alapján úgy véli, hogy a gyermekek számával ez a fajta minőség egyre 
csökken � a gyermekek számának növekedésével a család egy gyermekre kevesebb energiát és 
jövedelmet képes fordítani; ezért csökken a gyermekek száma a jóléti társadalmakban. Jó példa erre 
a gazdaságilag fejlett országokban tapasztalható népességcsökkenés. 
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4. táblázat: A család és a háztartás viszonya 
(összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
A háztartások elemzése megköveteli a distinkció fenntartását a 
�háztartás� és a �család� között. 

POLLAK (1985) 

A család funkcionális definiálása helytelen, a családot tisztán strukturális 
fogalmakkal kell meghatározni (�együtt élő csoport�) 

BENDER (1967) 

A háztartás olyan egyéneket foglal magában, akik az együttlakáson kívül 
más tevékenységeket is együtt végeznek 

YANAGISAKO (1979) 

�Háztartási csoport� BULMER (1960) 
A háztartás, mint intézmény a piacgazdaság egészével ellentétben 
egészséges, stabil és növekvő 

BURNS (1975) 

�Védekezés-elmélet�: a fejlett ipari társadalmakban is a biztonság 
számos típusáról a család gondoskodik. 

POLLAK (1985), BURNS 
(1975), HAREVEN (1982) 

A háztartás, mint termelőüzem BECKER (1986) 
 
3.2.1.4. A háztartási stratégiák és a háztartástervezés jelentősége 
 
HAREVEN 1982-es, a téma szempontjából kiemelkedő jelentőségű tanulmányában megállapítja, 
hogy �az életterv olyan célok és aspirációk széles skáláját foglalja magában, amelyek körül az 
egyén vagy a család megszervezi a maga életét. Idővel olyan elveket fogalmaz meg és olyan módon 
szervezi meg életét, ami valószínűleg előmozdítja életcéljait�. A szerző értelmezésében tehát az 
életszervezés az egyén felfogása saját életcéljairól és �azokról a kódokról és szabályokról, amelyek 
segítségével fenntartja ezt a felfogást és ezt a tervet a változó világban�. Az életszervezési stratégia 
állandóan változik az élet- és családi ciklusok során a többi családtaggal fennálló kapcsolat, az új 
kihívások, krízisek és különböző történelmi körülmények hatására. Amikor az ember új 
feltételekkel találkozik, módosítja és átalakítja élettervét, de mindig saját szokásainak és 
hagyományainak kontextusában maradva. Hareven két típusú élettervet azonosított egy 1837-ben 
alapított amerikai textilgyár (és annak munkásai) történelmi-szociológiai elemzése során: 1. egy 
�defenzív� (rövid távú) tervet, amely ciklikusan visszatérő krízisek és bizonytalanságok leküzdését 
tűzi ki célul, és 2. egy hosszú távú tervet, amely gyakran két vagy három generációra is kiterjed és 
az alapvető biztonság és az előrejutás megvalósítását szolgálja. A hosszú távú tervezés az élet 
minden aspektusához hozzátartozó stratégiákat is tartalmaz (a migráció ennek tipikus példája). 
 
SÍK, felismerve a Nyugat-Európában � és immáron Amerikában is � egyre inkább terjedő 
specifikus szociológiai irányzatot, hangsúlyozza a �védekezés szociológiája� hazai adaptációjának 
szükségességét (1989, 8. p.). Ezt olyan dinamikus rétegződésvizsgálatnak fogja fel, amely egy 
sajátos társadalmi, ill. történelmi helyzetben kutatja a háztartások reagálását, gazdasági 
viselkedését, stratégiáját. Meglátása szerint az a gazdaságelmélet is jelentős ismeretekre tehet szert 
a háztartások pl. a hiány, az infláció vagy a tartós munkaképtelenség esetében mutatott reakcióinak 
szociológiai vizsgálatával, hiszen ellenkező esetben a háztartás az állam ösztönzését rejtett 
kizsákmányolásnak, a lehetőségek felkínálását beugratásnak vagy véletlennek tekinti és gazdasági 
aktivitását rejteni igyekezve, önkizsákmányolóan végzi dolgát, amelynek negatív társadalmi-
gazdasági hatásait napjainkban is érzékelhetjük. 
 
A fentiekben leírtaktól eltérnek a háztartás stratégiáit és a létfenntartás eljárásait determinált 
szituációban interpretáló megközelítések (TARDOS, 1988; SÍK, 1995; HARCSA, 1994; SPÉDER, 
1994). Az alapkérdés gyanánt a kutatók a háztartásgazdaságok különböző szükséghelyzetekre való 
reagálására és az ennek következtében kialakuló erőforrás-mobilizálási képességre próbáltak meg 
válaszokat keresni. A problémahelyzetek a háztartások nem egyazon körét érintik, és súlyosságuk 
szerint is különböznek (SÍK, 1995). A háztartások többsége számára reagálási kényszert, társadalmi 
tényt jelentenek az olyan események, mint a gazdaság stagnálása, az infláció vagy valamilyen 
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természeti katasztrófa. Az egyes családok életében hirtelen bekövetkező változások (egy családtag 
munkanélkülivé válása, hosszan tartó betegsége, halála, a házasság felbomlása, a család szétesése) 
viszont az érintett háztartásgazdasági mikrorendszerek alkalmazkodását teszik szükségessé. A 
kutatások eddig inkább az elsőként említett szituációkra irányultak, ezek közül is kiemelkedett a 
gazdasági recesszió és infláció, mint krízishelyzet vizsgálata (PAHL�WALLACE, 1985). Az 
alkalmazkodás eszközeként a többletjövedelem-szerzés, az önellátás és az önszolgáltatás előtérbe 
helyezése, a megtakarítások mobilizálása, a fogyasztás visszafogása, illetve szerkezetének 
átalakítása, a beszerzések racionalizálása, a naturális termékcsere intenzifikálása, a rokoni 
kapcsolathálózatok működtetése, a szociális támogatások igénybevétele fordultak elő. Az 
alkalmazkodás aktuális módját a háztartások szempontjából extern módon determinált körülmények 
(a munkaerő-piaci szituáció, a kereskedelem szervezeti rendszere, a szociálpolitika institucionális 
rendszere stb.) és a háztartások erőforrásai (a rokoni kapcsolathálózat kiterjedtsége és erőssége, a 
felhalmozott vagyon nagysága és formája, az életmódbeli szokások stb.) együttesen alakítják ki. 
 
A különböző háztartásstratégiák felismerésének, kutatásának és az ehhez kapcsolódó tanácsadásnak 
a fontosságát hangsúlyozza GUTH LÁSZLÓ is a témát felölelő disszertációjában (1993). SZÉP 
KATALIN a mezőgazdasági háztartások kockázatait és az arra való lehetséges válaszaikat, 
alkalmazkodási stratégiáikat is vizsgálat tárgyává tette a háztartások gazdasági modelljeit bemutató 
kandidátusi értekezésében (1996). Mindezen törekvések ellenérre hazánkban a döntéshozók még 
nem ismerték fel a háztartásstratégiai kutatás és a háztartási tanácsadás (háztartástervezés) 
fontosságát, miközben Németországban külön szervezetek foglalkoznak a különböző 
stratégiakutatások és szociálpolitikai programok koordinálásával (pl. Deutsche Gesellschaft für 
Hauswirtschaft) � nem egyszer specifikusan a mezőgazdasági háztartásokra alkalmazva azt (pl. 
NIEHAGE, 1984; von SCHWEITZER, 1968) 
 

5. táblázat: Háztartási stratégiák és a háztartástervezés jelentősége 
(összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
Az élettervezés jelentősége; defenzív és hosszú távú életterv HAREVEN (1982) 
Védekezés szociológiája � dinamikus rétegződésvizsgálat SÍK (1989) 
A háztartás stratégiáit és a létfenntartás eljárásait determinált 
szituációban interpretáló megközelítések 

TARDOS (1988), SÍK 
(1995), HARCSA (1984), 
SPÉDER (1994) 

A gazdasági recesszió és infláció, mint krízishelyzet vizsgálata PAHL-WALLACE (1985) 
A háztartási stratégiák fontosságának hangsúlyozása GUTH (1993) 
Mezőgazdasági háztartások alkalmazkodási stratégiái SZÉP (1996) 
Háztartási stratégiakutatások és szociálpolitikai programok NIEHAGE (1984), von 

SCHWEITZER (1968) 
 
 
3.2.1.5. Az otthoni munka jelentősége, az értékelésével kapcsolatos felfogások 
 
Az új háztartás-gazdaságtan2 szerint � melynek megalapozása BECKER (1965) nevéhez fűződik � a 
háztartás egy termelőüzemhez hasonlóan működik, azzal az eltéréssel, hogy az előállított termék és 
szolgáltatás nem kerül be a javak piaci körforgásába. A piacon megvásárolható termékek általában 
nem közvetlenül hasznosulnak, hanem többnyire csak további otthoni munkaráfordítás után 
jelentenek hasznosságot a család számára. Ez a termelés a háztartási termelés, melynek során a 
                                                 
2 A munkaerő-allokáció folyamataival foglalkozó közgazdászok és szociológusok számára a háztartás a munkaerő 
használatának alternatívájaként jelenik meg. Ez a szemlélet jellemzi a mikroökonómia ún. �új háztartás-gazdaságtani� 
irányzatát. G. BECKER és követői először a szabadidő és a munkaerőpiacra való belépés közötti választást 
modellezték, majd áttértek a háztartás belső munkamegosztásának és munkaerőpiaci stratégiájának bonyolultabb 
elemzésére. 



 

 48. oldal

vásárolt termékek a háztartásban rendelkezésre álló munkaerő igénybevételével kerülnek 
fogyasztásra, felhasználásra a kész termékek. Az új háztartás-gazdaságtani modell jelentősége tehát 
abban rejlik, hogy szimultán kezeli a háztartás jövedelem-előállítási és -felhasználási folyamatait, a 
háztartások időfelhasználását, valamint a piaci termékek és szolgáltatások iránti keresletet. Ebben 
az értelemben a modell képes értelmezni az �otthon elkészíteni� vagy �készen venni� dilemmát3 is, 
az otthoni és a munkaerő-piaci munka közötti választást, így ez a kapcsolat lehetőséget teremt az 
otthoni munka értékelésére is. 
 
Amennyiben a háztartásokban folyó munkatevékenységeket statisztikailag mérhetővé akarjuk tenni, 
egyértelműen körül kell határolnunk, mely tevékenységek tartoznak a háztartási termelés 
fogalmába. A szakirodalomban különböző modelleket ismerhetünk meg a háztartási termelés 
körülhatárolására vonatkozóan, azonban közös bennük a �harmadik személy kritérium�4 
alkalmazása (REID, 1934). REID �harmadik személy kritérium� elméletét HILL és 
HAWRYLYSHYN magáévá tette és tovább értelmezte. HILL a termelés szempontjából határozta 
meg a háztartási értékfolyamatokat, felfogása szerint mindenfajta, háztartásban előállított javak ide 
tartoznak, függetlenül attól, hogy a házimunka vagy a szabadidő tevékenység során lettek 
előállítva.5 HAWRYLYSHYN a háztartási termelésben a munkavégzés hasznosságára 
vonatkoztatott, megkülönböztetve közvetlen és közvetett hasznosságot. A háztartási termelésnek 
csak azt a közvetett hasznot hozó tevékenységet tekintette, ahol a munka elvégzése nem köthető 
egyetlen személyhez, hanem azt más is el tudja látni. Ebből következően közvetlen hasznosság egy 
adott személyhez köthető, akinek beállítottsága, a munkában való öröme befolyásolja az eredményt 
(pl. gyermekgondozás, kötés, fazekasság) (idézi SCHÄFER, 1988). A Német Szövetségi 
Statisztikai Hivatal az időmérleg-vizsgálatai során REID elméletéhez nyúlt vissza, amikor is a 
háztartási termelés fogalmába mindazon, a háztartástagok szükségletei szempontjából fontos 
javakat beleértette, amelyeket az adott háztartásnak a piacon kell megvásárolnia abban az esetben, 
ha azok nem a háztartás keretei között kerülnek előállításra (STATISTISCHES BUNDESAMT, 
1995). 
 
A háztartási termelés meghatározására a közgazdasági, illetve a szociológiai szakirodalomban eltérő 
definíciók léteznek. A legkézenfekvőbb magyarázatnak azonban REID (1934) definícióját tartom: 
�Háztartási termelés az a fizetetlen tevékenység, amit egy családtag a másik családtag számára 
végez, ami helyettesíthető lenne piaci termékkel vagy szolgáltatásokkal, ha a körülmények 
(jövedelem, piaci feltételek, személyes ambíciók) lehetővé teszik annak háztartási csoporton 
kívülről megszerzését�. 
 
A közgazdasági elemzések alapvető problémája, hogy egy adott nemzetgazdaság által megtermelt 
GDP elemzésekor milyen tevékenységeket vegyünk figyelembe. Nem tartható � ugyanakkor 
alkalmazott � az a logikusnak tekinthető módszer, mely szerint csak a piaci szektorban megtermelt 
és elosztott javakat és szolgáltatásokat veszünk számításba. Ezek alapján kissé ironikusan 
megfogalmazható, hogy a legnagyobb probléma a háziasszonyok szolgáltatása, ami egyben a 
legtekintélyesebb hiányzó tétel a nemzeti számlarendszerekben (GOLDSCHMIDT-CLERMONT, 
1982). 

                                                 
3 A háztartások, illetve a családok saját fogyasztásra történő termelésének elemzésében az ún. háztartás-gazdaságtani 
megközelítésmód (household production approach) az uralkodó irányzat, amely a hangsúlyt az árakra és a technológiára 
helyezi. Ez az elemzésmód képes feltárni a háztartások néhány �elkészíteni vagy megvásárolni� típusú döntésének a 
lényegét, de másfajta háztartási termelőtevékenységek � mint pl. az oktatás, az egészségügyi ellátás vagy a biztosítás � 
is jobban elemezhetők a tranzakciós költségek elvén nyugvó elmélet szemszögéből. 
4 A definíció jelentős eleme az ún. harmadik személy, vagyis olyan termék vagy szolgáltatás előállítása tartozik ide, 
amit háztartáson kívüli, harmadik személy is elvégezhetne. Ennek megfelelően házimunkának csak azt tekintjük, ami az 
előállított háztartási termékek és szolgáltatások révén közvetlen hasznosságot termel, és nem soroljuk ide a pihenést 
vagy a szórakozást. 
5 HILL értelmezésében pl. a borotválkozás is a háztartási termelés körébe tartozik, mivel az � a �harmadik személy 
kritérium�-ot alkalmazva � egy borbély által is elvégezhető. 
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Két ország vagy két időintervallum teljesítményeinek összehasonlítása téves eredményekre enged 
következtetni, ha nem vesszük figyelembe a nem piaci módon folyó és/vagy nem pénzben mért, 
illetve statisztikailag számba nem vett termelés volumenét és szerkezetét. Ennek két legjellemzőbb 
példája a háztartási termelés és az informális gazdaság teljesítménye, de számos más (egyenként 
kisebb súlyú, de adott országban, annak adott gazdasági területen mindenképpen fontos) 
tevékenység sorolható még ide6 
 
A háztartásban felhasznált munkaerő (otthoni munka) esetében az a lényeges probléma, hogy a 
GDP-számítások az adott társadalom teljes munkamennyiségének csupán egy részét � a gazdaság 
fejlettségétől függően kisebb vagy nagyobb arányát �, a piaci javakat bérmunkával előállító részét 
képesek kimutatni (NYITRAINÉ, 1999). Mindezek a módszertani eljárások ahhoz vezetnek, hogy a 
piaci folyamatok problémáit a gazdaságpolitika �túlreagálja�, illetve nagy kihatású �piacon kívüli� 
gazdasági folyamatokat nem érzékel. Jellemző esete ennek, amikor a munkamegosztás fejlődése 
során a házilagos tevékenységek egyike-másika, mint a fonás, a szövés, a varrás, a mosás, stb. 
részben vagy egészben a piacra kerül, mint önálló formában szervezett termelés, akkor büszkén 
regisztráljuk mint a nemzeti jövedelem növekedését. Holott a tényleges teljesítmény csak akkor és 
olyan mértékben növekszik, ha a piaci tevékenység ugyanazt az emberi szükségletet nem rosszabb 
minőségben elégíti ki, mint azelőtt, és akkor is csak a termelékenység növelése érdekében nő a 
teljesítmény (BRÓDY, 1983). 
 
Ha feltételezzük, hogy az otthoni munka és az informális gazdaság kölcsönösen vonzzák (ill. 
taszítják) egymást, feltételezhetjük azt is, hogy azon gazdasági és társadalmi folyamatok, amelyek 
az otthoni munka felértékelődését okozzák, hasonlóan hatnak az informális gazdaságra és fordítva 
(SZÉP�SÍK, 2001). Ebből a feltételezésből kiindulva mérik egyes közgazdászok az informális 
gazdaság nagyságát a háztartások által felhasznált energia mennyiségével7, illetve a háztartások 
fogyasztásával (SÍK-TÓTH, 1998). A második gazdaság kutatásának klasszikusai is a háztartások 
tevékenysége köré szerveződő gazdasági jelenségeket tették empirikus elemzéseik tárgyává 
(GÁBOR-GALASI, 1981). Elméleti alapon az otthoni munka és az informális gazdaság szimbiózisa 
mellett szól az atomizáltságból és a kis méretből eredő nagyfokú rejtőző képesség, a tömegességből 
fakadó kvázi-legitimitás, az előző két tényezőből származó kontrollálhatatlanság, a kiegészítő 
jövedelemszerzés állam által is elismert és felismert szociális funkciója és a háztartás erőforrásainak 
informális jövedelemszerzésre való alkalmassága. A legutóbbi évtizedek folyamatai azt jelzik, hogy 
a háztartásgazdaság relatíve önálló termelésszervezési forma szerepe a kritikussá váló 
makroviszonyok között stabilizáló lehet (HARCSA, 1991). Erre utal a �70-es és �80-as évek 
társadalmi gyakorlata, amikor részben a második gazdaság keretei közé integrálódva, részben a 
háztartási keretek adottságaihoz igazodva a családok sajátos, több lábon álló megélhetési stratégiát 
alakítottak ki. 
 
Nem csupán a kutatók, hanem a gazdaságirányítási szakemberek körében is növekvő az igény a 
megtermelt javak háztartásokra vonatkozó, kevésbé mérhető részének számbavételére. Az 
EUROSTAT munkacsoportot szervezett a háztartási szatellitszámla módszertanának kidolgozására, 
az általa kezdeményezett nemzetközi időmérleg-vizsgálat pedig megfelelő keretet nyújthat a 
háztartások által végzett nem fizetett munka számbavételére, és ugyancsak ezen szervezet 
szakemberei módszertani ajánlást dolgoztak ki a nem fizetett munka statisztikai mérésére 
(VARJONEN et al, 1999). A magyar Központi Statisztikai Hivatalban a 2000. évi időmérleg adatok 

                                                 
6 Ide sorolható a társadalmi munka, az önkéntes tevékenység, a kényszermunka (pl. börtönben vagy alternatív katonai 
szolgálat formájában), a nem kormányzati szervek (civil szféra) tevékenysége, illetve a válságelhárító önkéntes 
kampánymunka. (GOLDSCHMIDT-CLERMONT, 1993) 
7 A háztartások gyakran munkahelyek is: az önfoglalkoztatók sokszor otthonukat használják munkavégzésre, és a 
személyi szolgáltatók is gyakran lakóhelyükön végzik munkájukat. Ha a háztartási áramfogyasztás egy része a rejtett 
gazdasággal kapcsolatos, akkor ez a hatás ökonometriai módszerekkel kimutatható, s felhasználható a rejtett gazdaság 
méretének becslésére. 
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felhasználására építve kísérlet kezdődött a magyarországi háztartási szatellitszámla összeállításának 
előkészítésére. 
 
További problémát jelent a háztartási termelés munkaidő-ráfordításon és annak kalkulált piaci 
értéken való megállapítása során, hogy egyes háztartások � elsősorban a társadalmi-gazdasági 
átalakulás során mélyebben érintett, gazdasági depresszióban lévő, a részleges autarkia kialakulását 
megélő régiók8 esetében � esetében nem állítható egymással szembe objektív módon az otthoni és a 
piaci munkavégzés, mivel az otthoni munkák jó része a létfenntartásra irányul. Az ilyen, periférikus 
létszínvonalon élő és gazdálkodó háztartások esetében első lépésként véleményem szerint úgy lehet 
megállapítani a háztartási munka értékét, hogy felmérjük, milyen mértékű állami transzfer lenne 
szükséges ahhoz, hogy ezek a családok megélhetése biztosítva legyen. Ilyen megközelítésben tehát 
megbecsülhető azon összeg, amelytől az állam a háztartások önellátást szolgáló termelése által 
�mentesül�. 
 

6. táblázat: Az otthoni munka jelentősége, az értékeléssel kapcsolatos felfogások 
(összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
Új háztartás-gazdaságtani modell BECKER (1965 
�Harmadik személy kritérium� REID (1934), HILL és 

HAWRYLYSHYN (1988), 
SCHÄFER (1988) 

Alapvető közgazdasági probléma: a GDP csak a piaci szektorban 
megtermelt és elosztott javakat és szolgáltatásokat veszi számba 

GOLDSCHMIDT-
CLERMONT (1982), 
NYITRAINÉ (1999) 

A piaci folyamatok problémáit a gazdaságpolitika �túlreagálja� BRÓDY (1983) 
Az otthoni munka és az informális gazdaság kölcsönösen vonzzák ill. 
taszítják egymást 

SZÉP-SÍK (2001) 

Az informális gazdaság nagyságának mérési lehetőségei SÍK � TÓTH (1998) 
A háztartások tevékenysége köré szerveződő gazdasági jelenségek 
empirikus elemzése 

GÁBOR � GALASI (1981) 

A háztartásgazdaság mint relatíve önálló termelésszervezési forma 
szerepe a kritikussá váló makroviszonyok között stabilizáló lehet 

HARCSA (1991) 

Módszertani ajánlás a nem fizetett munka statisztikai mérésére VARJONEN et al. (1999) 
 
 
3.2.2. A mezőgazdasági háztartások kutatásának irányzatai 
 
3.2.2.1. Háztartásszerkezet- és életstílus-vizsgálat 
 
Az vidéki életminőség és az életvitel-attitűdök különböző aspektusait MEISSNER (1991) egy 
keletfríz járás háztartásainak példáján keresztül szemléltette. Választása szándékosan esett a jóléti 
állam egy gyenge gazdaságszerkezettel, azonban kedvező környezeti adottságokkal rendelkező 
térségére. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a lakosság az objektív feltételek hiányosságai 
ellenére mind saját sorsával, mind az életét meghatározó körülményekkel elégedett volt. Immár 
empirikus eredmények is bizonyították az addig jószerivel csak hipotézisként létező feltételezést, 
mely szerint az életminőséget negatívan befolyásoló tényezőket (pl. a munkanélküliség vagy a 
szabadidő eltöltésének és a kulturális tevékenységnek keretet adó feltételrendszer hiányosságai) 

                                                 
8 Itt elsősorban az elavult, elsősorban mezőgazdaságra alapozott gazdasági struktúrával rendelkező régiókban található 
mezőgazdasági háztartásokra gondolok, ahol a ház körüli tevékenység és az autarkia jeleit mutató településeken 
jellemző fizetetlen munka- és árucsere a megélhetést részben biztosítani képes. A statisztikai mutatók alapján ugyanis 
nehezen tudnánk elképzelni, hogy egy 80-90%-os munkanélküliséggel rendelkező, a létminimum alatti átlagjövedelmet 
felmutató falvak lakossága képes lenne egzisztenciáját a piaci folyamatokon keresztül biztosítani. 
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ellensúlyozzák az objektív módon is értékelhető adottságok, mint pl. a természet közelsége, a 
nyugalom valamint a relatíve olcsóbb lakáshoz jutás, illetve az immateriális módon megjelenő 
kötődés a tájhoz, a kultúrkörhöz, illetve kis közösségi hálózatokhoz. 
 
MEISSNER szociológiai jellegű értékelésétől eltérően HÄSLER (1988) gazdaságföldrajzi 
szempontok alapján közelítette meg az életminőség kérdéskörét, erősítve a háztartáskutatás 
interdiszciplináris jellegét. A szerző a vidéki térségek objektív módon értékelhető, anyagi 
szempontok alapján meghatározott életminőségét a rurális háztartások által szubjektíven érzékelt 
előnyökkel és hátrányokkal állította szembe. Miközben a szociológusok és a regionális 
fejlesztésekről döntő szakemberek mindmáig nem egységesek a vidéki térségek 
kritériumrendszerének kialakítása tekintetében, a célcsoport meglehetős határozottsággal képes volt 
megítélni saját környezetét: miközben a kutatás során felkeresett 500 háztartás majd mindegyike 
meg tudott említeni több, vidéki életből fakadó előnyt is, addig a megkérdezettek csak közel 
harmada számolt be érzékelt hátrányokról is. Még ha a kutatás eredményeit csupán az érintett 
kistérségre és nem az egész vidéki közösségre vonatkozóan tekintjük is reprezentatívnak, valamint 
figyelembe vesszük a megkérdezés egyes módszertani hiányosságait (amelyre egyébként a szerző 
maga is utal), akkor is egyértelműen megállapítható, hogy a vidéki térségek lakói kedvezőbbként 
ítélik meg saját életkörülményeiket, mint azt általában gondolnánk. Erre utal a szerző 
végkövetkeztetése is: �Úgy tűnik, hogy a helyi életminőség egyes, infrastrukturális helyzettől 
független tényezői képesek a messzemenőkig kompenzálni a funkcionális és a földrajzi helyzetből 
fakadó hátrányokat.� 
 
A fenti gondolatok és tapasztalatok elvezetnek annak a több nyugat-európai országban megfigyelt, a 
vidéki élet és lakóhely növekvő vonzóerejéből fakadó társadalmi jelenségnek a vizsgálatához, 
melynek során az urbanizált övezetek lakosságának egy része kiáramlik a vidéki területekre. Ez a 
Franciaországban frappáns módon �renaissance rurale� (�a vidék reneszánsza�) szóval kifejezett 
folyamat a vidéki térségek, mint intenzív életterek felértékelődése és megújulása irányába hat, 
miközben természetesen nem zárható ki egyes jelentős kiterjedésű periférikus területek további 
tartós demográfiai, szocioökonómiai és kulturális hanyatlása sem. Ez a mozgalom különösen a 
német anyanyelvű országokban intézményesült a falumegújító kezdeményezések formájában, 
amely tulajdonképpen nem csupán a falvak gazdasági-társadalmi szerkezetváltását volt hivatott 
elősegíteni, hanem a szoros emocionális kötődések, az egy közösséghez való tartozás érzetének 
erősítését is célozta. Ezzel kapcsolatban, a francia tapasztalatok alapján BERLAN-DARQUÉ 
(1991) megjegyzi, hogy �a vidék újrakolonizálása és az ezzel járó elidegenedés jelensége csak úgy 
akadályozható meg, ha a faluközösségek tudatos, irányított folyamat eredményeképpen képesek 
megújulni.� 
 
Az ausztriai Szövetségi Agrárgazdasági Intézet (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft) úgyszintén 
folytatott különböző empirikus kutatásokat fő- és mellékfoglalkozású, valamint idős gazdák által 
üzemeltetett családi gazdaságok háztartásszerkezetére és jövedelemkombinációira vonatkozóan 
(MANNERT, 1976; PEVETZ, 1987), mindazonáltal ezek a vizsgálatok nyilvánvalóan nem 
terjedtek ki a vidéki népesség minden rétegére, hanem csak a mezőgazdasági üzemmel 
összekapcsolt háztartásokra. Ilyen módon osztrák viszonylatban újnak számított NIESSLER 1991-
es, két, strukturális szempontból alapvetően eltérő ausztriai régióban lebonyolított 
társadalomtudományi kutatása, melynek során vidéki, illetve mezőgazdasági háztartások különböző 
típusait, jövedelemszerzési aktivitásait és fejlődési karaktereit figyelték meg. A vizsgálatból kiderül, 
hogy régiós eltérésektől függetlenül (pl. a mezőgazdaságon kívüli munkalehetőségek tekintetében) 
a megkérdezett háztartásokban a mezőgazdaság, mint jövedelemszerzési forrás jelentősége 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Niessler tevékenysége azért tekinthető újszerűnek, mert 
ötvözte az empirikus kutatás és a tanácsadás módszereit: az élet- és gazdálkodói környezet feltárása 
után mélyinterjús módszerrel igyekezett fejlesztési stratégiát kidolgozni a kiválasztott 
mezőgazdasági háztartások számára. 
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A háztartások életstílusára vonatkozó kutatások elsősorban Franciaországban (BOURDIEU, 1982) 
és az NSZK-ban (KRECKEL, 1983) terjedtek el. Mindazonáltal fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy az életstílus háztartás-gazdaságtani fogalma inkább az empirikus kutatások egyik 
�melléktermékének�, mintsem teoretikus reflexiók eredménye. �Az életstílus bizonyos mindennapi 
helyzetek tömkelege által meghatározott társadalmi cselekvések egy formája, amely az adott 
közösség sajátjának tekinthető. Mi azokat a cselekvéseket szeretnénk megvizsgálni, amelyek 
közösség identitásának alapját adják, azaz amely tulajdonságokban, szokásokban egyik csoport a 
másiktól eltér. Az életstílus, mint a szociális cselekvések egyik megnyilvánulási formája 
kiemelkedik a mindennapi interakciók sorából és a mindennapi specifikus szituációkban a 
társadalmi szereplők számára általános orientációs keretté fog válni� (RICHTER, 1992). 
 
A osztrák Szövetségi Mező- és Erdőgazdasági Minisztérium kutatási megbízása keretében 
RICHTER és munkatársai (1992) megkísérelték az életstílus-vizsgálatok eredményeit az egyes 
térségek fejlődési potenciáljának és támogatási lehetőségeinek differenciálásához felhasználni. A 
különböző életstílus-tanulmányok alapján olyan stratégiai ötleteket határoztak meg, amelyek 
specifikusan, pozitív vagy negatív módon érintik az adott életstílust folytató mezőgazdasági 
háztartás fejlődését. Az eljárás azért tekinthető előrelépésnek a korábbi (illetve hazánkban még 
napjainkban is jellemző) � mindenkinek egy kevés, de senkinek sem elegendő támogatást juttató � 
gyakorlathoz képest, mert ebben az esetben az életstílusuk alapján klasszifikált célcsoportok 
segítése specifikus módon vált megvalósíthatóvá. Eközben persze nem szabad elfelednünk azt a 
tényt, hogy az adott közösség mentalitása felerősítheti, vagy éppen kiolthatja a szociális és 
gazdasági transzferek hatását. 
 
A kiemelkedő szociológus ANDORKA (1979) egy Varsányról készült falumonográfián keresztül 
kísérelte meg bemutatni a falusi háztartások szerkezetét és életviteli stratégiáit. A falusi háztartások 
abban az időszakban emelkedést mutató életszínvonalának okai között a szerző a falusi háztartások 
megváltozott körülményekre sikeresen reagáló alkalmazkodási stratégiáit is megemlíti (a 
háztartások �vegyességének� kialakulása, a háztáji és kisegítő gazdaságok művelése). Álláspontja 
szerint ugyan ez a folyamatos alkalmazkodási kényszer óriási terhet jelent a községi népesség 
számára, azonban még mindig kevesebbet, mint a II. Világháború előtti szegénység és 
munkanélküliség. 
 

7. táblázat: Háztartásszerkezet- és életstílus-vizsgálat (összefoglaló táblázat) 
 
Elméletek Szerzők 
Az életminőség és az életvitel-attitűdök különböző aspektusai MEISSNER (1991) 
Az életminőség kérdéskörének gazdaságföldrajzi szempontú 
megközelítése 

HÄSLER (1988) 

�Renaissance rurale�: a vidéki térségek, mint intenzív életterek 
felértékelődése és megújulása 

BERLAN-DARQUÉ (1991) 

Családi gazdaságok háztartásszerkezetének empirikus kutatása MANNERT (1976), PEVETZ 
(1987) 

Az empirikus háztartáskutatás és a tanácsadás módszereinek ötvözése NIESSLER (1991) 
Háztartások életstílus-kutatása BOURDIEU (1982), 

KRECKEL (1983) 
Az életstílus fogalmának újradefiniálása RICHTER (1992) 
A falusi népesség folyamatos alkalmazkodási kényszere ANDORKA (1979) 
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3.2.2.2. Jövedelemkombináció, pluriaktivitás és erőforrás-allokáció 
 
A XX. század második felének német szerzői közül fontos megemlíteni SCHMITT (1968) és 
GEBAUER (1986) tevékenységét, akik különböző modelleket kíséreltek meg felállítani a 
mezőgazdasági háztartások életére és gazdálkodására vonatkozóan. Az általuk kidolgozott 
�mezőgazdasági háztartás elmélete� (�Theorie des landwirtschaftlichen Haushalts�) azon a 
megközelítésen alapul, amely szerint a háztartások az eddigi leegyszerűsítő felfogásokkal 
ellentétben nem csupán fogyasztók, hanem termelők is egyben. A hagyományos 
háztartásmodellekben ugyanis a mezőgazdasági háztartásokat vagy olyan gazdasági szereplőként 
közelítették meg, amelyek a javak fogyasztásának és a szabadidejük maximalizálására törekednek, 
vagy pedig olyan termelőként aposztrofálták, amelyek munkaidejük felhasználásával nyereségük 
(érts: jövedelmük) maximalizálását célozzák meg. A szerzők felfogása szerint azonban a 
mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások mindkét tevékenységet, azaz a fogyasztást és a 
termelést is párhuzamosan, nem egymástól függetlenül végzik, és a fogyasztásra valamint a 
termelésre vonatkozó döntéseiket szimultán módon hozzák meg. Elméletükben különösen az a 
feltevés tűnik érdekfeszítőnek, melyben a háztartás a háztartástagok munkaidejének allokációját 
végző központi döntési egységként tűnik fel. Ebben a megközelítésben ugyanis nem a 
mezőgazdasági üzem, hanem az egész mezőgazdasági háztartás áll a középpontban. Ez alapján 
megállapítható, hogy a háztartás a háztartás tagjainak rendelkezésre álló időalapját olyan módon 
osztja fel üzemi, üzemen kívüli valamint szabadidős tevékenységei között, hogy hasznának 
maximalizálása lehetővé váljon. Többek között ez okozza magyarországi viszonyok között az egyes 
szerzők által �önkizsákmányolásnak� nevezett folyamatot, amelyben a háztartások nem veszik 
figyelembe a háztartástagok munkaráfordításának költségét (így haszonáldozatát sem), amely aztán 
a hatékonyságról való elmélkedést eleve lehetetlenné teszi. 
 
SCHMITT és GEBAUER 1987-es közös munkája a mezőgazdasági háztartások előtt nyitva álló 
három, a megcélzott jövedelemnövelés realizálását lehetővé tévő allokációs módozatra mutat rá: 
 

1. a mezőgazdasági üzemben eltöltött idő kiterjesztése, 
2. az üzemen kívüli munkavégzés megvalósítása vagy kiterjesztése a gazdaságban végzett 

tevékenység rovására 
3. az üzemen kívüli tevékenység fokozása a mezőgazdasági tevékenység felhagyásával 

párhuzamosan. 
 
A szerzőpáros boncolgatja a háztartásgazdaság teljesítményének számbavételi problémáját is. 
Rávilágítanak arra, hogy az agrárium teljesítményeit leképező statisztikai adatok hamis képet 
közvetítenek a mezőgazdasági ágazat tényezőallokációjáról és jövedelmi helyzetéről, mivel az a 
mezőgazdasági üzemet tekinti a vizsgálódás tárgyának, miközben az üzem alapját képező 
háztartásoknak csupán azon erőforrásait és teljesítményeit veszi figyelembe, amelyek a 
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódnak. Éppen ezért a kimutatásra kerülő különböző 
jövedelemre, termelékenységre, ágazati érték-előállításra és az agrár- és üzemi szerkezetre 
vonatkozó mérőszámok (pl. nyereség) csak fenntartásokkal fogadhatók el. 
 
SUMNER (1982) szerint a munkaidő gazdaságon belüli és kívüli felosztása négy lehetséges, 
döntően ökonómiai célt követhet: a jövedelem növelése a jelenlegi idődimenzióban, a bevételi 
kockázatok mérséklése (pl. a gazdálkodás túlzottan specializált volta, a diverzifikáció hiánya), a 
munkatapasztalat-szerzés a jövőbeni jövedelemnövelés érdekében és a közvetlen haszon fokozása. 
Az előzőekben felsorolt gazdasági célok közül a magyarországi mezőgazdasági háztartásokban 
feltehetően az első, azaz a jelenlegi jövedelmek fokozása kerül előtérbe. 
 
A �mezőgazdasági háztartások elmélete� keretén belül több szerző (SUMNER, 1982; SIMPSON és 
KAPITANY, 1983; NAKAJIMA, 1986) kísérli meg matematikai modellek alkalmazását a 
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gazdaságon belüli és az azon kívüli munkafelhasználás optimális szintjét meghatározandó. Abból 
indulnak ki, hogy a háztartás alapvető törekvése a rendelkezésére álló munkaidő-alap optimális 
allokálásával összhasznának maximalizálása. Modelljeikben fontos előfeltételként jelenik meg a 
preferencia nélküli, saját gazdaságon belüli és azon kívüli munkaidő mennyisége és egy 
meghatározott üzemen kívüli munkabér-mennyiség, amely azonban túlságosan csekély ahhoz, hogy 
annak segítségével a mezőgazdasági háztartás a hasznát maximalizálni tudja. Ez a haszon-
maximalizálás ugyanis csak akkor válhat lehetővé, ha az üzemi és az üzemen kívüli munkavégzés 
jövedelemszerzés kombinálódik. Az optimális gazdaságon belüli és gazdaságon kívüli 
munkafelhasználás-kombinációra fontos determináló tényezőként hat az adott tényezőellátottság és 
a munka relatív határtermelékenysége. Ha ugyanis az üzemen kívüli keresőtevékenységgel 
magasabb határtermelékenység érhető el, mint az üzemen belüli munkával, akkor természetszerűleg 
az üzemen kívüli munkavégzés fokozása és az gazdaságon belüli tevékenység visszafogása tűnik 
célszerűnek. A háztartás optimális üzemen kívüli és belüli munkafelhasználása akkor valósul meg, 
ha a munka határtermelékenysége mindkét tevékenységi körben azonos. Ha az üzemen kívül 
elérhető jövedelem színvonala és az ott felhasznált munka határterméke növekszik, illetve a saját 
gazdaságban elérhető jövedelem mennyisége pl. az áringadozások miatt csökken, akkor a magasabb 
hasznossági szint elérése érdekében a gazdaságon kívüli, az üzemben végzendő munka rovására 
történő munkafelhasználás fokozása tűnik célszerűnek és fordítva. Ebből a modellből nyilvánvalóvá 
válik, hogy annál nagyobb lesz és annál erőteljesebben emelkedik a különböző 
jövedelemkombinációt alkalmazó mezőgazdasági háztartások aránya, minél kedvezőtlenebb az 
átlagos üzemméret, minél erőteljesebb a mezőgazdaságon kívüli jövedelmek emelkedése és minél 
alacsonyabb a mezőgazdaság hatékonyság növekedésének üteme. 
 
A fentiekben vázolt eltérő vélemények és álláspontok dacára lehetőség van az eltérő, háztartások 
jövedelemkombinációival kapcsolatos álláspontok komplex rendszerbe való foglalására. Ilyen 
módon létezik nemzetgazdasági, agrárpolitikai, regionális, üzemgazdaságtani és szocioökonómiai 
megközelítés (SOHN, 1989). 
 
A nemzetgazdasági megközelítés szempontjából az üzemen belüli és kívüli vagy a mezőgazdasági 
és nem mezőgazdasági jövedelemszerzésen alapuló kombináció tulajdonképpen a primer szektor 
munkaerőforrásának más szektorokba való integrálásaként jelenik meg. DOSTAL (1982) abból 
indul ki, hogy a posztindusztriális társadalmakban a mezőgazdaságban megvalósulni látszó több 
lábon állás vagy másképpen kifejezve pluriaktivitás mintául szolgálhat más nemzetgazdasági 
szektorok számára is. CORDOVA (1986) szintúgy rámutat a rugalmas munkavállalási formákra 
széles körű elterjedtségére. 
 
Az agrárpolitikai szempontból a jövedelemkombinációs formák kérdésköre sokáig nem 
foglalkoztatta a nyugati szakmai köröket. Csak a KAP reformjához kapcsolódó vita és 
helyzetfeltárás irányította rá a figyelmet az egyébként éppen a tágabban értelmezett agrárpolitika 
szempontjából igen lényeges háztartás-üzem kapcsolatból adódó, más relációk mellett a jövedelmi 
viszonyokat is érintő kérdéskörre. FASTERDING és NEANDER (1987) arra mutat rá, hogy az 
Európai Közösség túltermelésből adódó rövid- és középtávú értékesítési és finanszírozási problémái 
miatt elképzelhetetlen az agrárium jövedelempotenciáljának a termelés növekedésén vagy a 
termelői árak növelésén keresztüli javítása. Ebből következően a termelők jövedelmi helyzetének 
javítása csakis a mezőgazdasági termelőtevékenység során szerzett jövedelem más ágazatokból 
származó bevétellel való kiegészítésén keresztül képzelhető el. NEANDER (1984) úgy látja, hogy 
az agrárium problémáinak piacgazdasági eszközökkel való megoldásának feltétele a mezőgazdasági 
háztartások különféle jövedelemkombinációjának megvalósulása lehet. MEYER zu DREWER 
(1982) azonban kételkedik abban, hogy az agrárpolitikai problémák a különféle jövedelemszerzési 
lehetőségek kombinálásával megoldhatók lennének. Kiemeli ugyan a mellékfoglalkozású 
gazdaságok relatív kedvező helyzetét, azonban hangsúlyozza, hogy a mellékfoglalkozásban 
folytatott mezőgazdasági tevékenység nem lehet az aktív agrárpolitika tárgya. A szerző kritikus 
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állásfoglalásában a melléktevékenységként végzett mezőgazdálkodást egy fontos, eddig kevésbé 
kutatott területnek és egy olyan alternatívának tartja, amelynek gyakran � elsősorban a gyenge 
gazdaságszerkezetű térségekben � túl nagy jelentőséget tulajdonítanak. 
 
A regionális gazdaságtani elemzésekben a mezőgazdasági háztartások több lábon állása néhány 
szerző szerint a munkahelyek és a megélhetési lehetőségek biztosításán keresztül hozzájárulhat az 
intenzívebbé váló migrációs folyamatok megakadályozásához és az ésszerű tájgazdálkodás 
megvalósításához. SCHMITT (1984) rámutat arra, hogy az agrárstruktúra átalakítási folyamatának 
véghezviteléhez az integrált gazdaságpolitikai intézkedések mellett (amelyek magukba foglalják a 
regionális-, az infrastrukturális és a foglalkoztatási politikákat) elengedhetetlen, hogy a vidéki 
térségekben teljes- vagy részmunkaidős munkahelyek létesüljenek, mivel álláspontja szerint 
hosszabb távon a részmunkaidős tevékenység a teljes munkaidőben való munkavállalássá alakul át. 
BRYDEN már 1989-ben felismerte, hogy az Európai Közösség agrártámogatási politikája az addig 
közvetlenül a mezőgazdálkodási tevékenységen alapuló kifizetések helyett a jövőben várhatóan 
inkább a vidéki gazdálkodás sokféleségéhez és a mezőgazdasági háztartások bevételi forrásaihoz 
fog kapcsolódni. Ezt a meglátását arra alapozza, hogy az agrárpolitika finanszírozási nehézségek 
miatt nem engedheti meg magának a termelési volumen növelését és a mezőgazdasági jövedelem 
árakon keresztüli dotációját, nem beszélve a Közösségi Agrárpolitika protekcionista jellegének 
lazítását követelő erőteljes nemzetközi nyomásról. Éppen ezért annak érdekében, hogy a 
mezőgazdaságban elérhető jövedelmek nemzetgazdasági átlaghoz történő felzárkóztatása továbbra 
is megvalósuljon, szükség van a többcélú foglalkoztatás elterjesztésére és a vidéki régiók 
sokféleségének kiaknázására. BRYDEN tehát a regionális fejlődés szempontjából a háztartások 
jövedelemkombinálási lehetőségeinek igen fontos szerepet tulajdonított.  
 
Üzemgazdaságtani megközelítésben a szerzők elsősorban a tanácsadási tevékenység problémáin 
keresztül közelítik meg a különböző mezőgazdasági formákat. JUNGEHÜLSING (1982) empirikus 
tapasztalatok alapján felhívja a figyelmet az olyan háztartások gazdálkodásában megmutatkozó 
magatartási problémákra, akik melléktevékenységként foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. 
Esetükben megfigyelhető, hogy a gazdaság tulajdonosának figyelme elsősorban az üzemen kívüli 
tevékenységre irányul, a mezőgazdasági termeléssel kevésbé törődik. EGLHOFF 1982-ben a 
mezőgazdasági szaktanácsadás mellékfoglalkozású mezőgazdasági háztartásokkal kapcsolatos 
problémáit a fokozott szakmai terhelésre és a csekélyebb képzettségi szintre vezeti vissza, amelynek 
javítása céljából a felnőttképzés jelentőségét hangsúlyozza. Más szerzők is kiemelik a 
jövedelemkombinációt megvalósító vidéki háztartások, zömmel mellékfoglalkozású mezőgazdasági 
üzemek körében a szaktanácsadással kapcsolatban felmerülő fokozottabb igényt (ZUREK, 1985). 
 
Az eddigiekben felvázolt közgazdasági szempontok mellett több szerző fontosnak tartja a 
jövedelemkombináció témakörének szociológiai dimenzióját. Szerintük a jövedelemkombinációra 
irányuló tevékenység egyfajta életformaként fogható fel, amelyben az anyagiak mellett a pszichikai 
és emocionális szükségletek is kielégíthetőek, akár a háztartás és az üzem vagy a munka- és a 
lakóhely egységéről, akár az önmegvalósításról vagy a szabadidős tevékenységről van szó. 
POTTHOFF (1982) a munka és a magánélet világának ezen szoros egybefonódását a falusi 
kultúrkörhöz kapcsolódó személyes attitűdök mellett a jövedelemkombinációt megvalósító 
mezőgazdasági háztartások specifikumának tekinti. Ezeket a szempontokat is felhasználta UTTITZ 
(1987) életstílus-modellje megalkotásakor, amely elsősorban a különböző 
jövedelemkombinációkkal rendelkező háztartásokban végbemenő döntési folyamatokat igyekszik 
megmagyarázni. Ez a modell tartalmazza a háztartástagok individuális sajátosságait, azok speciális 
életkörülményeit valamint az általános szociális, kulturális és politikai jellemzőket. 
Következésképpen az életstílus-modell alkalmazása lehetővé teszi az összes, életviteli és 
gazdálkodási döntéseket befolyásoló szempont integrált megközelítését. Ezzel a modellel lehetővé 
vált mezőgazdasági háztartásokat érintő különböző agrár- és struktúrapolitikai intézkedések 
előzetes hatásvizsgálata. BARLETT (1986) szerint � tekintettel ezen mezőgazdasági háztartások 
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gazdálkodása racionálisságának megítélhetetlenségére � a jövedelemkombináció elsősorban inkább 
egy bizonyos életstílus fenntartását, mint a mezőgazdasági üzem fenntartását szolgálja. STRAUF és 
WESTPHALEN (1982) meglátása szerint a mellékfoglalkozású mezőgazdasági tevékenység és a 
részben kényszerűen megvalósított jövedelemkombináció gyakorlatilag egy helyi szinten zajló 
alkalmazkodási folyamat, vagyis a mikroszintű szociális hálók szorosabbra fűzése (pl. egyes 
háztartási tevékenységek áthelyeződése az informális gazdaságba). WALTER (1982) szerint a 
mellékfoglalkozású mezőgazdasági tevékenységet végző háztartások a jövedelmi diverzifikáció 
miatt a nehezebb időkben biztonságosabb helyzetben érezhetik magukat, segítségével részben 
biztosíthatják saját ellátásukat, illetve a különböző tevékenységeket végzők számára a mástól való 
függés hiánya miatt nagyobb kiteljesedést jelenthet. 
 
Egy bérmunkások igénybevétele nélkül tevékenykedő családi üzemben � akár mezőgazdasági, akár 
egyéb üzemről van szó � a munkakapacitást kizárólag a háztartásban élő, munkaképes 
háztartástagok száma és egészségi állapotuk határozza meg. CSAJANOV (1923) szerint a család 
nagysága és összetétele határozza meg a család, mint közösség munkaképességének legszűkebb és 
legtágabb keresztmetszetét. A legnagyobb tevékenységi méretet ilyen módon az a munkamennyiség 
fogja meghatározni, amelyet a család- illetve háztartástagok a regenerációs időszakon kívüli 
időintervallum teljes ki-, valamint erejük maximális, folyamatos felhasználásával ki tudnak fejteni 
(azaz önkizsákmányolás a kimerülésig). Ezzel szemben a legkisebb lehetséges munkafelhasználás 
csupán annyi jövedelem és jószág megtermeléséhez elegendő, amennyi a létfenntartás minimális 
szintjéhez szükséges. A háztartás létfenntartásának ezen minimuma közvetlenül a háztartástagok, 
azaz az ellátandó személyek létszámával van függőségi viszonyban, míg a maximális 
munkapotenciál ugyancsak a munkaképes háztartástagok függvénye. A teljesítmény és a szükséglet, 
illetve a dolgozó és az eltartandó háztartástagok között fennálló háztartás-specifikus viszony 
kifejezésére Csajanov az eltartott/dolgozó hányadost alkalmazta. Ez a viszonyszám alkalmas arra, 
hogy a lehetséges munkateljesítmény-volumenek rugalmassági értékei megállapításra kerüljenek. A 
mutatónak megfelelően a gyermekszám növekedésével nő a számláló értéke és a munkaterhelés 
mértéke, míg a gyermekek munkaképes korba való belépésével a nevező értéke és ezzel együtt a 
háztartás munkakapacitása megnő. 
 
CSAJANOV az oroszországi mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartások jellemzőinek 
vizsgálatán keresztül próbálta meg feltárni a szükséglet-kielégítés háztartásra jellemző foka, a 
mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz nem kapcsolódó munkatevékenység időtartama és az ebből 
származó nettó haszon közötti kapcsolatrendszert. Kutatásai során � felhívva a figyelmet az év 
különböző szakaszaiban tapasztalható napi munkaidőátlag ingadozásra � azt állapította meg, hogy a 
vizsgálatba bevont háztartások munkaerejüket nem hasznosítják teljes mértékűen. Az adatok 
elemzéséből CSAJANOV azt a következtetést is levonta, hogy a háztartás ellátási helyzetével és a 
gazdaságban kifejtett fizikai munka nehézségi fokával kapcsolatos megelégedettség szintje jelentős 
hatást gyakorol a nem fizetett háztartási munkaerő üzemi szférában történő igénybevételére. Ebből 
következően szerinte amennyiben a háztartástagok teljesítményegységre vetített nettó haszna 
emelkedik és így a háztartási szükségletek könnyebben kielégíthetővé válnak, a háztartás tagjai 
kevésbé szívesen vállalnak részt a gazdaság körüli munkavégzésben. Másrészről minél 
megerőltetőbb az adott munkatevékenység az elérhető határhaszonhoz viszonyítva, annál 
alacsonyabb lesz a megelégedettség foka. A háztartástagok ezen a ponton túl már nem növelik 
tovább munkateljesítményüket, azaz bizonyítottá válik az a törvényszerűség, mely szerint a 
pótlólagos erőforrás-felhasználást addig érdemes növelni, ameddig az újabb ráfordítás költsége el 
nem éri az abból származó határterméket vagy éppen túl nem szárnyalja azt. 
 
A mezőgazdaságban tevékenykedők mobilitásában mutatkozó problémák nem csupán a közelben 
rendelkezésre álló egyéb jövedelemszerző lehetőségek vagy a megfelelő szakképzettség hiányára 
vezethetők vissza. LEE 1965-ben megjelent tanulmányában rávilágított arra, hogy a gazdálkodók 
gyakran még saját, mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési lehetőségeiket és az ezekből 
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származó előnyöket sem ismerik fel. Ezen kívül a mezőgazdaságban tevékenykedő háztartások 
esetében a háztartástagok jövedelemszerzési tevékenységének diverzifikálásával tekintélyes 
tranzakciós költségek is felmerülhetnek (SCHMITT, 1989). Ilyen tranzakciós költségként fogható 
fel pl. az ingázás időszükséglete, a háztartási munkák átstrukturálásának áldozatai, vagy az 
időgazdálkodás rugalmatlanabbá válása. 
 
GASSON, CROW és társai (1988) szerint a fő- és mellékfoglalkozású mezőgazdasági háztartások 
fogalmának pontos definiálásához nem csupán a háztartástagok munkatevékenysége jellegének, 
hanem a mezőgazdaságból származó jövedelem háztartás bevételein belüli arányának vizsgálata is 
szükséges. FUNKE (1984) megállapította, hogy a főfoglalkozásban mezőgazdasági gazdálkodást 
folytató háztartásra az a jellemző, hogy fő bevétele a mezőgazdasági üzemből származik, amely 
egyébiránt mind a nagyság, mind az időpont szempontjából erőteljes ingadozást mutat. Ilyen módon 
a jövedelem-felhasználás elemzése is fontos információkat nyújt a mezőgazdasági háztartások 
jellegzetességeiről. Funke abból indul ki, hogy bár a háztartás az eredményesebb években 
jelentősebb összegeket fordít saját jóléte növelésére, mint a kevésbé jövedelmező időszakokban, a 
gazdálkodók rendszertelen jövedelme miatt egy merev, alacsonyabb szintű fogyasztási kiadási 
szerkezet alakul ki. Másképp megközelítve a jövedelem növekedésének mértékétől elmaradva 
növekednek a kiadások. Funke megállapításai során minden bizonnyal már támaszkodhatott 
megvalósult franciaországi empirikus kutatásokra is (BUTAULT, 1983), amelyek során 
bebizonyosodott, hogy a mezőgazdasági háztartások jövedelem-színvonalának növekedése 
leginkább a vagyongyarapodásban, mintsem a személyes szükségletek magasabb szintű mennyiségi 
és minőségi kielégítésében testesült meg. 
 
Az általa megállapított tények jelentős elméleti támaszul szolgálhattak az EU Közösségi 
Agrárpolitikájának éppen erre az időszakra tehető reformjához, amely éppen ebben az időszakban 
orientálódott a vidéki lakosság helyben tartásának multifunkcionális megközelítése felé. 
 
A CÉCORA és társai által 1991-ben a vidéki térségek háztartásainak életkörülményeire 
vonatkozóan lebonyolított nagyszabású kutatási program jelentős elméleti alapot nyújtott a 
különböző szintű és irányultságú politikák számára a szakszerű és hatékony döntések 
meghozatalához. Komparatív analízisükkel kimutatták a vidéki mezőgazdasági, nem 
mezőgazdasági vállalkozó, valamint a munkavállaló háztartások erőforrás-felhasználásában, illetve 
az erre vonatkozó döntésekben megmutatkozó differenciákat. A kutatás fókuszában a 
magánháztartások életviteli aktivitásainak vizsgálata állt, amely tulajdonképpen a gazdasági 
erőforrások felhasználásának és háztartásokra gyakorolt hatásának feltárását jelentette. A 
mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartások és az ott élő háztartástagok szocioökonómiai 
szituációjának megítéléséhez viszonyítási pontként az agrárszektoron kívül tevékenykedő 
háztartások vizsgálatát használták. Az erőforrás-felhasználás elemzése során kapott eredmények azt 
mutatták, hogy a munkavállalói háztartásokhoz viszonyítva a mezőgazdaságban tevékenykedő 
háztartások éves átlagban kevesebbet fordítottak személyes kiadásokra. Amennyiben azonban ehhez 
a viszonylag alacsonyabb összeghez hozzászámították a saját termelésű, ún. piachelyettesítő 
jószágokat, akkor jelentős túlkompenzálást tapasztaltak.  
 
A kutatócsoport által elvégzett, a háztartásokra explicit módon vonatkozó vizsgálat azonban 
mindmáig inkább kivételnek számít a mezőgazdaságra és a vidéki térségekre irányuló 
társadalomtudományi kutatások sorában. Általában a jövedelemszerzési lehetőségek és a 
jövedelmek különböző összetevői állnak a vizsgálatok központjában, az üzemi- vagy a családi 
struktúrára, illetve a regionális tényezőkre vonatkozóan, gyakran több részterületet összevonva. Az 
utóbbi évtizedek legkiemelkedőbb, NSZK-beli mezőgazdasági háztartások jövedelemkombinációira 
vonatkozó vizsgálatát SOHN végezte 1989-ben. Az általa lebonyolított kutatási program előzménye 
egy 1986-ban megvalósított, csaknem ezer, különböző típusú mezőgazdasági háztartás vezetőjét 
meginterjúvoló felmérés volt; a háztartásfők válaszát egy többlépcsős kvótaeljárással értékelték ki. 
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A kutatás vezetői a hivatalos statisztikák és jelentések háztartásokra és gazdaságokra vonatkozó 
szűk fogalmi lehatárolásait figyelmen kívül hagyva szerették volna a háztartások tevékenységét 
megítélni, mivel úgy vélték, hogy a jövedelemkombinálás kényszerének valós indokai csak az 
összes háztartástag figyelembe vételével érthetők meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
szembeállították a jövedelemkombinálás, másképpen kifejezve a több lábon állás objektív és 
szubjektív tényezőit. Sohn tehát úgy látta, hogy kizárólag a háztartástagok vizsgálatba való 
bevonásán keresztül ismerhetők fel a jövedelemszerzés kombinációival kapcsolatos 
viselkedésminták és attitűdök. Végeredményben a megvizsgált befolyásoló tényezők közül a 
pénzügyi helyzet megítélése az, amely mind objektív (erős függés a gazdaság eredményeitől), mind 
szubjektív (a szükséglet-kielégítés esetlegesen magasabb szintje) befolyásoló elemként kiemelt 
szerepet játszik. 
 
KOVÁCH (1991) szerint a redisztributív gazdasági modell �vegytiszta� formában még az ötvenes-
hatvanas évek Magyarországán sem valósult meg. A háztartások több forrásból való 
jövedelemszerzési stratégiája, a pluriaktivitás nem a hatvanas években, a �sztálini� modell 
lebomlásával jelent meg, hanem jellemző megélhetési stratégiaként azt megelőzően is jelen volt a 
magyar társadalomban. Így szerinte a magyar társadalom tartós strukturális sajátosságainak 
megértéséhez nem elégséges a gazdasági rendszeren nyugvó osztályszerkezet vizsgálata, ahhoz 
több szempontú és több dimenziójú elemzések szükségesek. 
 

8. táblázat: Jövedelemkombináció, pluriaktivitás és erőforrás-allokáció elméleti 
megközelítései (összefoglaló táblázat) 

 
Elméletek Szerzők 
A �mezőgazdasági háztartás elmélete� (�Theorie des 
landwirtschaftlichen Haushalts�)  

SCHMITT (1968), 
GEBAUER (1986) 

A munkaidő gazdaságon belüli és kívüli felosztása ökonómiai célokat 
követ 

SUMNER (1982) 

Matematikai modellek alkalmazása a �mezőgazdasági háztartás 
elmélete� keretén belül 

SUMNER (1982), SIMPSON 
� KAPITANY (1983), 
NAKAJIMA (1986) 

A háztartások jövedelemkombinációival kapcsolatos álláspontok 
komplex rendszerbe való foglalása 

SOHN (1989) 

A háztartások jövedelemkombinációinak nemzetgazdasági 
megközelítése 

DOSTAL (1982), 
CORDOVA (1986) 

A háztartások jövedelemkombinációinak agrárpolitikai szempontú 
megközelítése 

FASTERDING�NEANDER 
(1987), MEYER zu 
DREWER (1982) 

A háztartások jövedelemkombinációinak regionális szempontú 
megközelítése 

SCHMITT (1984), BRYDEN 
(1989) 

A háztartások jövedelemkombinációinak üzemgazdaságtani 
szempontú megközelítése 

JUNGEHÜLSING (1982), 
EGLHOFF (1982), ZUREK 
(1985) 

A háztartások jövedelemkombinációinak szociológiai szempontú 
megközelítése 

POTTHOFF (1982), UTTITZ 
(1987), BARLETT (1986), 
STRAUF �WESTPHALEN 
(1982), WALTER (1982) 

Munkakapacitás és a jövedelem kapcsolata CSAJANOV (1923) 
A vidéki háztartások mobilitásának problémái LEE (1965) 
A jövedelemszerzési tevékenységek diverzifikálásával tekintélyes 
tranzakciós költségek merülnek fel 

SCHMITT (1989) 

A fő- ill. melléktevékenységű gazdálkodói jelleg definiálásához a mg. 
jövedelem háztartáson belüli arányának vizsgálata is szükséges 

GASSON, CROW et al. 
(1988) 

A jövedelem-felhasználás elemzése fontos információkat nyújt a mg. FUNKE (1984) 
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háztartások jellegzetességeiről 
A mg. háztartások jövedelmének növekedése a vagyongyarapodásban, 
és nem a személyes szükségletek magasabb szintű kielégítésében 
fejeződik ki 

BUTAULT (1983) 

A mg. háztartások szocioökonómiai helyzetének komparatív empirikus 
vizsgálata 

CÉCORA (1991) 

Jövedelemkombináció-vizsgálat az NSZK-ban SOHN (1989) 
A háztartások pluriaktivitása jellemző megélhetési stratégiaként 
mindig is jelen volt a magyar társadalomban 

KOVÁCH (1991) 

 
 
3.2.2.3. Vállalkozói, gazdálkodói magatartásminták vizsgálata 
 
Gazdasági szereplőkről a szociológia többféle megközelítésben beszél. COLEMAN (1991) 
disztinkciót alkalmaz az individuális és korporatív aktorok, utóbbiakon belül a primordiális, 
konstruált és spontán organizációk között. Más felfogást tükröz a háztartás és vállalkozás közötti, 
Max Weberig visszanyúló különbségtétel is, ami a pénzhasználati módoktól az időfelhasználásig 
sokfajta értelemben hatott a kortárs gazdaságszociológiai kutatásokra. A duális gazdaság, és ehhez 
kapcsolódóan a belső munkaerőpiac és a foglalkozási piacok elhatárolása is ebbe a logikai 
folyamatba illeszkedik. 
 
A hetvenes-nyolcvanas években a magyar társadalom rétegződése és a mobilitási lehetőségeket 
befolyásoló tényezők kerültek a hazai társadalomtudomány homlokterébe. A vidéki társadalom 
fejlődésében a kutatók és az elméleti szakemberek egy része különös jelentőséget tulajdonított a 
családi háztartásokban folyó mezőgazdasági termelésnek. A témával kapcsolatban több különböző 
elmélet, tipológia született, melyek közül a legjelentősebbek: az úgynevezett proletarizálódási 
elmélet (SZELÉNYI, 1992); a MÁRKUS ISTVÁN (1993) nevével fémjelzett paraszt-munkás 
elmélet; JUHÁSZ PÁL félbeszakadt polgárosodásról szóló elmélete (1976; 1982); az ezek 
kritikájaként SZELÉNYI IVÁN (1992) által megalkotott �harmadik út� elmélet és KOVÁCH 
IMRE műve (1988), amelyben a szerző hosszú empirikus kutatás eredményeképpen írta le a 
mezőgazdasági kistermelés különféle típusait és a vidéki társadalom rétegződésében betöltött 
szerepét. Ezen elméleti előzmények közül a leggyakorlatiasabbnak KOVÁCH IMRE tipológiája 
bizonyult. 
 
Kovách Imre a termelés és a háztartásgazdaság különböző mutatói alapján a következő hat 
csoportba sorolta be a mezőgazdasági termelőket: tradicionális önellátó üzemek, szabadidős 
önellátó üzemek, középparaszti mintára szervezett paraszti típusú üzemek, integrált félüzemek, 
integrált vállalkozások, szabadpiaci vállalkozások. (KOVÁCH, 1988.) Ez a tipológia a KSH 
országos reprezentatív mintája alapján, statisztikai eszközök felhasználásával készült és az volt a 
célja, hogy valamiféle átfogó képet adjon az ország lakosságának a mezőgazdaságban végzett 
magántermelői tevékenységéről. Így természetesen nem várható tőle, hogy pontosan írja le egy 
konkrét, ráadásul meglehetősen speciális helyzetben lévő falu kistermelőinek üzemtípusait. 
 

9. táblázat: Vállalkozói, gazdálkodói magatartásminták vizsgálata (összefoglaló táblázat) 
 
Elméletek Szerzők 
Disztinkció alkalmazása az individuális és korporatív aktorok között COLEMAN (1991) 
Proletarizálódási elmélet SZELÉNYI (1992) 
Paraszt-munkás elmélet MÁRKUS (1993) 
Félbeszakadt polgárosodás elmélete JUHÁSZ (1976, 1982) 
�Harmadik út� elmélet SZELÉNYI (1972) 
A mezőgazdasági kistermelés különféle típusainak, a vidéki társadalom 
rétegződésében betöltött szerepének leírása 

KOVÁCH (1988) 
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3.2.2.4. A háztartások és a családi gazdaságok szimbiózisa 
 
A háztartási tevékenységeket is integráló, a háztartáson, mint társadalmi-gazdasági fundamentális 
egységen alapuló családi gazdaság az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és a fejlődő 
országok túlnyomó részében a mezőgazdasági szervezetek domináns formája. A háztartások és a 
családi gazdaságok közötti kapcsolatok fontosságának felismerésére egészen a múlt század elejéig 
várni kellett. ASHBY (1925) így ír a viszonyrendszerrel kapcsolatos akkori tendenciákról: �Furcsa, 
hogy a gazdaságban található legfontosabb élőlényeket, a gazdákat és családjukat, a munkásokat és 
családjaikat, valamint gazdasági és emberi sikereik feltételeit még sohasem vizsgálták� (idézi 
GASSON-ERRINGTON, 1999). 
 
A háztartás és a családi gazdaság között kialakult strukturális és funkcionális viszonyrendszer 
magyarázatakor a prekapitalista családi gazdaság logikájáig kell visszanyúlnunk: ezt CSAJANOV 
(1923) elemezte először a XX. század elején. A következőkben Csajanov munkásságának ezen 
ismeretkört érintő részét SÍK (1989, 51-54. p.) interpretálásában mutatom be. Csajanov analitikus 
jellegű vizsgálódásainak eredményeit először a �Theorie der Familienwirtschaft im Landbau�9 című 
művében publikálta. Az eredetileg az oroszországi paraszttársadalom működésével foglalkozó 
csajanovi elemzések heurisztikus értéke a modell családi gazdaság proto-indusztriális változatára 
való alkalmazásakor világosan látható. Csajanov a családi gazdaság sajátos logikáját abban látta, 
hogy a termelői tevékenység irányító elve nem a pénzügyi többlet vagy a nettó profit felhalmozása 
volt. A termelőmunka célja inkább a gazdasági, társadalmi és kulturális létfenntartás alapvető 
szükségleteinek és a család munkaráfordításainak egyensúlyba hozatala, a munka-fogyasztás közötti 
alapvető fontosságú egyensúly beállítása volt. Abban az esetben, ha a bevételek csökkentek, a 
közgazdasági törvényszerűségeknek megfelelően a családi gazdaság is növelte munkaráfordításait. 
A kompetitív munkaerőpiacon fennálló helyzettel ellentétben azonban a családi gazdaság számára a 
munkaerő-feszítés � a munkaráfordítás mennyiségétől függetlenül � állandó költségként jelenik 
meg, mivel nincs mód a háztartás munkaerejének alternatív felhasználására. Ez �zérus feláldozott 
hasznot� jelent mindaddig, amíg a család létfenntartása nincs biztosítva. Nagyon lényeges, még 
napjainkban is aktuális Csajanovnak azon megállapítása, miszerint e fenti helyzet még abban az 
esetben is érvényes, ha a gazdaság költségvetése deficitet mutatna egy olyan nettó profitkalkuláció 
alapján, mely egy bérmunkára vonatkozó bérskálát venne alapul. Az ilyen módon kiszámított nettó 
nyereség ugyanis a családi gazdaság termelési költségei alatt maradna. Ha ezzel szemben a 
bevételek nőnek, a családi gazdaságnak nem szükséges munkaráfordításait növelnie, s még a 
kedvezőbb feltételek révén nyert többletbevételt is inkább fogyasztásra és pihenésre fordítja: egy 
visszafelé hajló munkaerő-kínálati görbe alakul ki. 
 
A szerző szerint bár a külső termelési feltételek befolyással vannak a családi gazdaság alapját 
jelentő háztartás gazdasági magatartására, azt inkább a háztartáson belüli termelés és fogyasztás 
egyensúlya határozza meg. Ez a fajta egyensúly azonban nem csupán a családtagok szubjektív 
preferenciái alapján keletkezik. Az egyensúly az önszabályozó társadalmi-gazdasági formációt 
alkotó �teljes háztartás� strukturális és funkcionális kapcsolatrendszerén alapul, amely a 
családtagok együttes munkakapcsolatain keresztül szervezi meg és kapcsolja össze a termelést, a 
fogyasztást és a reprodukciót. Immáron dogmatörténelmi eszmefuttatásnak tűnik Csajanov 
oroszországi viszonyok között akkor még igencsak aktuálisnak tűnő megállapítása, mely szerint a 
családi gazdaság fenti önszabályozó rendszere eredetileg ugyan egy paraszt-kézműves naturális 
gazdaság szükségleteihez illeszkedett, nem vesztette el a hatékonyságát a proto-indusztrializáció 
kialakulásának idején sem. Éppen ellenkezőleg: a családi gazdaság azért vált hatékonnyá, mert a 
kézműves ipari termelésben a szegény, földnélküli termelők hajlandóak voltak az 

                                                 
9 Az első orosz kiadásból fordított, átdolgozott és bővített angol kiadás a következő címmel jelent meg: CHAYANOV: 
Peasant Farm Organization. The Theory of Peasant Economy. Homewood/II., 1968. (Eds.: THORNER, D. et al.) 
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önkizsákmányolásra, ha ez szükséges volt a megszokott megélhetési szint és a gazdasági önállóság 
fenntartásához. 
 
A mezőgazdasági szervezetekkel foglalkozó empirikus művek ritkán tesznek különbséget a 
munkavégzés családi és nem családi változata között. POLLAK (1985, 92-93. p.) szerint a 
tranzakciós költségek elvén nyugvó megközelítésmód erre a különbségtételre is ráirányítja a 
figyelmet. A szerző két dolgot is megemlít arra vonatkozóan, hogy a családi és nem családi munka 
nem tekinthető egymás tökéletes helyettesítőjének. Az első indok a családi szervezet ellenőrzéssel 
kapcsolatos előnye (szerinte, ahol technikai okok miatt lehetetlen, hogy valamennyi munkás egy 
helyen dolgozzon, ott a családi gazdaság megoldást kínál a munkások felügyeletével és 
ellenőrzésével kapcsolatos problémák szervezeti megoldására). A második érvcsoportba azok, a 
helyi feltételekre vonatkozó sajátos ismeretek és információk tartoznak, amelyeket a családtagok 
rendszerint birtokolnak. Véleménye szerint a problémakör tranzakciós költségek elméletén nyugvó 
interpretációja értékes empirikus kutatási segítséget nyújt annak elemzéséhez, hogy a 
mezőgazdasági termelés különböző típusainál milyen mértékben helyettesítheti egymást a családi és 
a nem-családi munkavégzés, és megkönnyíti az ösztönzés és az aszimmetrikus információk 
szerepének tisztázását. 
 
PAHL (1984) találó definíciója szerint �a háztartások egyszerűen csak olyan egységek, amelyek 
célja az, hogy különböző folyamatokat elvégezzenek�. A szerzőnek ez a háztartásokra vonatkozó 
koncepciója a mezőgazdaságban különösen érvényes, hiszen a termelés koordinációja ebben a 
szektorban általában még mindig családi háztartás alapon történik. 
 
KAWAGOE (1999) szerint a paraszti mezőgazdaság úgy írható körül, hogy a mezőgazdasági 
termelés kis méretű családi farmokon alapul, amelyek elsősorban saját fogyasztás kielégítésére 
irányuló növénytermesztéssel foglalkoznak és amennyiben fölösleg keletkezik, azt értékesítik a 
piacon. A modern világban a mezőgazdaság már olyan módon integrálódott a gazdaságba, hogy a 
piaci árak határozzák meg a farmerek döntéseit (más szektorok bármely vállalkozáshoz hasonlóan). 
Ebből a szempontból szerinte a paraszti gazdaságot nehéz megkülönböztetni az árutermelő farmtól. 
A lényeges különbség abban rejlik, hogy a paraszti gazdaság döntései meghozatalakor a háztartás 
szükségleteit is figyelembe veszi, mivel a háztartás és a farm szerves egységet képez. Ezzel 
szemben az árutermelésre berendezkedett gazdaságban a vállalkozói tevékenység és a háztartás 
teljesen elkülönül egymástól, ezért a farm döntéseit kizárólag a piaci árak határozzák meg. A 
termőföld számára nem más, mint a mezőgazdasági termelés egyik erőforrása. 
 
GASSON és ERRINGTON (1999) szerint a családi gazdaság elkülönül minden egyéb 
vállalkozástól. A gazdaságban dolgozó családok ugyancsak eltérnek az összes többi családtípustól, 
mivel ezek a családok mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságot működtetnek. E két 
összetevő � a gazdaságban élő család és a mezőgazdasági tevékenység közötti kapcsolat � pedig 
egyértelmű jellemzőket eredményez. Néhány probléma azonban éppen közvetlenül ebből származik 
(pl. családi munka felhasználása, a gazdaság átörökítése generációk között, stb.). A családi 
gazdálkodás önállósága, és a külső munkaerő alkalmazásának mellőzése álláspontjuk szerint ma 
már nem szigorúan vett kritérium. A munkaerővel kapcsolatos elvárás egyre kevésbé fontos annak 
következtében, hogy a családi vállalkozás szervező elve a kétkezi munkától a tőke felé mozdul el. A 
családi gazdaság fogalmát ennek fényében úgy határozzák meg, hogy: a családi vállalkozás vezetői 
családtagok, a vállalkozás tulajdonjoga, irányítása és az ott felhasznált munkaerő egy és ugyanaz, a 
család a gazdaságban lakik, részt vesz a mezőgazdasági munkában, valamint a gazdaság 
generációról generációra száll. A gazdaságban található háztartás fogalma tehát magában foglalja 
mind a háztartásban élő csoport anyagi erőforrásait (föld, munkaerő, tőke, épületek, gépek), mind az 
ezen erőforrások használata révén a kapcsolatrendszerbe bevont személyeket. 
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NÁBRÁDI a fent említett könyv magyarországi kiadásának (GASSON-ERRINGTON, 1999, 25-
34. p.) szerkesztői előszavában leszámolni igyekszik azzal a tévhittel, hogy a családi gazdaság 
fogalma egyszerű, naturális, származtatott és képzett adatokkal definiálható lenne. Álláspontja 
szerint a családi gazdaság nem pusztán statisztikai kategória: sokkal inkább életvitel, jó értelemben 
vett konzervativizmus, a családi lojalitás és a fenntartható kapitalista vállalkozási forma egyvelege. 
 
Az első átfogó magyarországi tanulmány a családi gazdaságokról és az azok alapjait képező 
mezőgazdasági háztartásokról az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet gondozásában, 
ALVINCZ és VARGA munkájának eredményeképpen jelent meg 2000-ben. Álláspontjuk szerint a 
családi gazdaság a családi kapcsolatokra és erőforrásokra épülő vállalkozás, ahol a tőke a család 
tulajdonában van. A család menedzseli a gazdaságot és egyben a produktív tevékenységet is végzi. 
Ez a formáció alapvetően családi munkaerőre alapozott, de szükség esetén bérmunkást is 
alkalmazhat. A szerzők legfontosabb felismerése, hogy a családi gazdaságban szorosan 
összefonódik a háztartás és a gazdaság, az önfogyasztás és az árutermelés. Ennek megfelelően a 
gazdaság és a háztartás költségvetése gyakorlatilag teljes mértékben integrálódik. A tőkeellátottság 
szempontjából vizsgálva ezt a sajátosságot, megállapítják: azzal, hogy a családi gazdaságokban a 
háztartás költségvetése szervesen összekapcsolva magában foglalja a család tagjainak egyéb célokra 
fordítható bevételeit a gazdaság működtetésére szolgáló tőkével, elméletileg a tőkeallokáció igen 
kedvező lehetősége jön létre. 
 
10. táblázat: A háztartások és a családi gazdaságok szimbiózisának vizsgálati megközelítései 

(összefoglaló táblázat) 
 
Elméletek Szerzők 
A háztartások és a családi gazdaságok közötti kapcsolatok fontosságának 
felismerésére 

ASHBY (1925) 

A prekapitalista családi gazdaság logikájáig CSAJANOV (1923) 
A családi és nem családi munka nem tekinthető egymás tökéletes 
helyettesítőjének 

POLLAK (1985) 

�A háztartások egyszerűen csak olyan egységek, amelyek célja az, hogy 
különböző folyamatokat elvégezzenek� 

PAHL (1984) 

A paraszti gazdaság döntéshozatalkor a háztartás szükségleteit is 
figyelembe veszi, mivel a háztartás és a farm szerves egységet képez 

KAWAGOE (1999) 

A gazdaságban található háztartás fogalma magában foglalja mind a 
háztartásban élő csoport anyagi erőforrásait, mind az ezen erőforrások 
használata révén a kapcsolatrendszerbe bevont személyeket 

GASSON � ERRINGTON 
(1999) 

A családi gazdaság nem pusztán statisztikai kategória NÁBRÁDI (1999) 
Első átfogó magyarországi tanulmány a családi gazdaságokról és az 
azok alapjait képező mezőgazdasági háztartásokról 

ALVINCZ�VARGA 
(2000) 

 
3.2.2.5. A családi ciklus mezőgazdasági háztartásokon belüli érvényesülésének vizsgálata 
 
A paraszti háztartás erőforrás-szükségletének vizsgálata hosszú idő óta fontos területe különböző 
közgazdasági és antropológiai kutatásoknak. Az egyik korai, klasszikusnak számító munkában 
CSAJANOV (1923) a régi orosz paraszti társadalom működése kapcsán azt a jelenséget írta le, 
hogy a paraszti háztartások által művelésbe vont földterület nagysága a család szükségletei és 
munkaerő-kínálata szerint folytonosan változik. Ennek megfelelően a fiatal házaspár kevés földön 
gazdálkodik, majd egyre többet bérel, vesz vagy művel napszámban, hiszen több jövedelemre is van 
szüksége, és, ahogy gyarapszik a család, több a rendelkezésre álló munkáskéz is. Az idős kor felé 
haladván a tendencia megfordul: kirepülnek a gyermekek, hozományba megy a föld, az idős szülők 
mind kisebb terület megművelésére vállalkoznak. Csajanov szerint tehát a paraszti gazdaság 
különbözik a kapitalista farmoktól, s ez a különbség még a kapitalista termelési viszonyok 
dominanciája mellett is fennmaradhat. A paraszti gazdálkodás vezérelve a megélhetés egy adott 
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szintjének hosszú távú fenntartása, amit a rendelkezésre álló termelési eszközöknek a családméret 
alakulásának ciklusaihoz illeszkedő kombinálásával érnek el. Hogy a szerző munkásságának 
jelentőségét ezen a téren is érzékeltessem, szükséges megjegyezni, hogy Csajanov 1920-as évek 
elején írt munkájának (�A paraszti gazdálkodás elmélete�) 1968-as angol nyelvű megjelentésével 
hozható kapcsolatba a neomarxista vidékkutatások (GOODMAN-REDCLIFT, 1985) hetvenes 
évekbeli megújulása is. 
 
GASSON és ERRINGTON az előzőekben már említett nagyhatású alapművében (1999, 103-104. 
p.) a családi ciklusok mezőgazdasági háztartásokon, családi gazdaságokon belüli érvényesülésének 
szintén jelentős figyelmet szentel. Nem csupán termelésökonómiai-üzemszervezési szempontból 
tartja ezt a családi jellegből adódó specifikumot determináló tényezőnek: munkájukban generációk 
közötti átörökítés � amely egyébként háztartás-gazdaságtan elméletének egyik fundamentuma � 
egyik meghatározó tényezőjének szintén a családi ciklusokat tartják. Álláspontjuk szerint ugyanis 
egy utód jelenléte vagy hiánya nagyobb mértékben befolyásolja az üzleti célkitűzéseket és a 
gazdaság teljesítményét, mint a gazda életkora. POTTER és LOBLEY (1992) ennek analógiájaként 
megállapítja, hogy �azoknak a gazdáknak, akiknek utódjuk van, generációs érdekeltségük is van, 
amely állandó ösztönző erőt ad arra, hogy előre tervezzenek és terjeszkedjenek. Azok a gazdák, 
akiknek nincsenek utódjaik, ezek közül egyik ösztönző tényezővel sem rendelkeznek, így öreg 
korukban elkezdik leépíteni a gazdaságot és felélik tőkéjüket vagy csak csökkentik a termelést.� 
 
A generációk közötti átörökítés gazdasági jelentőségét felismerte a legújabb kori agrárpolitika is. A 
közösségi és a hazai agrárpolitikának is alapvető részét képezi a struktúrapolitika, melynek egyik, 
igen hangsúlyos eleme az örökösödési jogszabályok egy örököst preferáló intézkedéscsomagja10. 
Könnyű belátni ugyanis az egy utódra való átörökítés gazdasági-társadalmi előnyeit egy életképes, 
prosperáló mezőgazdasági családi üzem esetében. 
 
11. táblázat: A családi ciklus mezőgazdasági háztartásokon belüli érvényesülésének vizsgálati 

irányai (összefoglaló táblázat) 
 
Elméletek Szerzők 
A paraszti háztartások által művelésbe vont földterület nagysága a 
család szükségletei és munkaerő-kínálata szerint folytonosan változik 

CSAJANOV (1923) 

A neomarxista vidékkutatások megújulása GOODMAN � REDCLIFT 
(1985) 

Generációk közötti átörökítés egyik meghatározó tényezője a családi 
ciklus 

GASSON � ERRINGTON 
(1999) 

Generációs érdekeltség, mint a gazdálkodást ösztönző vagy gátoló 
tényező 

POTTER � LOBLEY (1992) 

 
3.2.2.6. A háztartások szerepe a falusi kapcsolathálókban 
 
KUCZI (2000) a falusi vállalkozót (amely fogalom természetesen a mezőgazdálkodókat is magába 
foglalja) egy, a kapcsolatokat szétcincáló és erőforrásként újraértelmező közösségi szereplőnek 
tekinti, ez a kép azonban alapvetően különbözik a közösségi kapcsolatokkal foglalkozó korábbi 
hazai kutatások eredményeitől, amelyek a falusi kapcsolathálók stabilitásra és erőforrás-kímélésre 
törekvő jellegét emelték ki. A kalákázó csoportokkal foglalkozó, ma már klasszikusnak számító 
munkájában SÍK ENDRE kiemeli a falusi közös munkák �örök� jellegét, amivel arra utal, hogy a 
kaláka időről időre veszíthet ugyan szerepéből, de homályba vesző megjelenése óta sohasem szűnt 
meg, és napjainkban is életképesnek tekinthető (SÍK, 1988). Találóan nevezi a munkacserén alapuló 
rendszert HAJDÚ kollektív szertartásnak �melynek során a csoport szolidaritása nyilvános és 

                                                 
10 (lásd a 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendeletet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 
működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 
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ünnepélyes megerősítést nyer� (1995). A székelyföldi kalákatípusok kapcsán Hajdú bemutatja, 
hogy a különböző társas munkák és közösségi hálózatok gyakran egyfajta biztosító szerepet is 
betöltenek, és az elemi csapások kivédésével támasztják alá a paraszti háztartások egyébként is 
biztonságra és stabilitásra törekvő stratégiáját. �Segítség a szerencsétlenségben: ha valaki 
szarvasmarhájának vagy sertésének lába törik, vagy olyan baj éri, ami miatt az állat élete és 
használhatósága kockáztatva van, megvizsgálás után leütik, és húsát pénzért maguk között 
felosztják. Eme önkéntes biztosító szövetkezetet hívják a székelyek hopsának� (VITOS, 1848, idézi 
HAJDÚ, 1995). 
 
KUCZI kiemeli, hogy a kilencvenes évek bizonytalan gazdasági viszonyai közepette országszerte 
megerősödött a kaláka intézménye, ám hangsúlyozza, hogy a biztonságra törekvő hagyományos 
paraszti szemlélet ennek csak egyik oka, a másik ok a kisvállalkozások sérülékenysége és a rossz 
magyar fizetési morál. Ebben a környezetben racionális döntésnek tűnik a társadalmilag is 
kontrollálható partnerek keresése, rokonok és ismerősök bevonása. A régi kapcsolatháló vállalkozói 
célú felhasználása azért is racionális döntés eredménye lehet, mert erőforrásokat � elsősorban 
pénztőkét � takarít meg. Ez az előny nem csak a vidéki, de a városi környezetben működő 
kisvállalkozásokra is érvényes (CZAKÓ 1997). ANGELUSZ és TARDOS (1991) hangsúlyozzák, 
hogy nem is nagyon képzelhető el, hogy valaki teljesen ismeretlen szereplővel lépjen kapcsolatba. 
Az egymást személyesen ugyan nem ismerő, de hasonló társadalmi közegben mozgó, és ezért 
egymással potenciálisan kapcsolatba kerülő emberek csoportját látens makrocsoportoknak nevezték 
el. 
 
Akár a közös munka hagyománya, akár racionális kalkuláció vezet el a helyi kapcsolathálók 
vállalkozói erőforrásként való használatához, az mindenképpen a kapcsolatok, illetve a személyközi 
viselkedési minták ápolását, összességében a rendszer stabilitásának fenntartását eredményezi. 
 

12. táblázat: A háztartások szerepe a falusi kapcsolathálókban (összefoglaló táblázat) 
 
Elméletek Szerzők 
A falusi vállalkozó a kapcsolatokat erőforrásként újraértelmező 
közösségi szereplő 

KUCZI (2000) 

A falusi közös munkák �örök� jellege, a kaláka jelentősége SÍK (1988) 
Munkacserén alapuló rendszer = kollektív szertartás HAJDÚ (1995) 
A különböző társas munkák és közösségi hálózatok egyfajta 
biztosító szerepe 

VITOS (1848), HAJDÚ (1995) 

Bizonytalan gazdasági-társadalmi környezetben racionális döntés a 
társadalmilag is kontrollálható partnerek keresése 

CZAKÓ (1997), KUCZI (2000) 

Látens makrocsoportok ANGELUSZ�TARDOS (1991) 
 
3.2.3. A témához kapcsolódó szakirodalom összegző értékelése 
 
A szekunderkutatás szakirodalom-feldolgozó fázisában komparatív analízist és kombinatív 
szintézist egyaránt alkalmaztam. A témakörhöz kapcsolódó kulcsszavak meghatározása alapján 
tudatos keresés eredményeképpen jutottam hozzá a fent ismertetett tudományos forrásmunkák 
ismeretanyagához. 
 
A szakirodalmi áttekintés egyes vizsgálati területeinek meghatározása során figyelembe kellett 
vennem, hogy Magyarországon még nem létezik egységes, elméleti alapjaiban kidolgozott 
háztartástudományi diszciplína. Tulajdonképpen egy olyan ismeretlen társadalomtudományi terület 
heurisztikus analízisére vállalkoztam, amelynek egyes részletek tisztázatlansága mellett számos 
kapcsolódása van más tudományterületekkel is. A vonatkozó ismeretek duális rendszerben való 
feldolgozása tehát saját logikai gondolkodásomat tükrözi. 
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Az interdiszciplináris szintézis és analízis során leginkább a háztartásokkal kapcsolatban a 
legutóbbi évtizedekben megjelent, a háztartásokat, mint alapvető társadalmi-gazdasági formációkat 
�újra felfedező� irányzatok, illetve a háztartások és a mezőgazdasági termelés kapcsolatát vizsgáló 
művek ismertetésére és kritikai elemzésére törekedtem. 
 
Az általános háztartástudományi művek elemzése során arra a megállapításra jutottam, hogy a 
háztartásban � témám esetében elsősorban a vidéki háztartásokban � folyó tevékenységeket és 
döntéseket nem szabad önmagukban, a gazdálkodás és az élet folyamatrendszeréből kiragadva 
vizsgálat tárgyává tenni, szükséges azt a háztartásgazdaság keretei között is értelmezni. 
Mindazonáltal a háztartásgazdaság működését illetően máig nem beszélhetünk jól kialakult és zárt 
paradigma- és axiómarendszerről. 
 
A háztartásgazdaság egy specifikus területét, a mezőgazdasági háztartásokat vizsgálva elmondható, 
hogy a jelenlegi magyarországi üzemi struktúra esetében, amelyet többen az �atomizált� jelzővel is 
szoktak illetni, különös jelentősége van a háztartások különböző jövedelemkombinációi 
vizsgálatának. A mikroszintű diverzifikációra a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásokat 
ugyanis rákényszeríti gazdasági helyzet és ez előbb említett hátrányos szerkezet. A munkaerőpiac 
alfáját és ómegáját jelentik a háztartások munkaidejükkel kapcsolatos döntései, így 
mindenféleképpen szükségét éreztem a háztartás-gazdaságtani elmélet ilyenfajta megközelítésének 
is. Így kellő alapossággal áttekintettem a munkaerő-felhasználást, mint a jövedelemallokációs és -
kombinációs lehetőségeket megalapozó tényezőt vizsgálat tárgyává tevő külföldi és hazai 
tudományos eredményeket. 
 
Érintőlegesen, a háztartások pluriaktivitási jellemzőinek bemutatásán keresztül foglalkoztam a 
multifunkcionális, multiszektorális vidékfejlesztés témakörével is. Ezzel kapcsolatban fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a fentiekben részletezett empirikus kutatások és a vidékfejlesztési 
akcióprogramok külföldi tapasztalatai azt mutatják, hogy a háztartások figyelembevétele, 
életvitelük, helyzetük és lehetőségeik feltárása jelentős mértékben javíthatja a térségfejlesztési 
programok hatékonyságát. Már empirikus kutatási eredmények is megerősítik: a rurális térségekben 
az életminőséget negatívan befolyásoló tényezőket (pl. a munkanélküliség kulturális-szabadidős 
lehetőségek hiányosságai) az objektív módon is értékelhető adottságok (a természet közelsége, a 
nyugalom, a relatíve olcsóbb lakáshoz jutás, kötődés a tájhoz, a tradíciókhoz, stb.) ellensúlyozni 
képesek. 
 
Reményeim szerint a szakirodalmi elemzés alapján világossá váltak a diszciplína legfontosabb 
szegmensei, illetve azok a részterületek, amelyek a jövőben további vizsgálatok tárgyát képezhetik 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
4.1 A kutatás területei 
 
A háztartások a gazdaság olyan alapvető egységei, amelyek szerepe, jelentősége a történelem 
során folyamatosan változik. Egyes funkciói esetenként felerősödnek, mások háttérbe szorulnak, 
de mint intézmény, bármely irányzatban fontos szerephez jut. A háztartás sajátos struktúrája, 
minden mástól eltérő szerveződése, működési elve igényli az önálló intézményként történő 
kezelését, saját, belső összefüggéseinek vizsgálatát. A háztartást olyan gazdálkodó egységnek 
kell tehát tekinteni, amelyben a családi szükségleteket, életfeltételeket biztosító és a termelést 
végző tevékenység szoros összefüggésben van. Ezzel szemben a háztartások a mai közgazdasági 
gondolkodásban leginkább a makrogazdasági körforgás egyik szektoraként, a fogyasztás és az 
erőforrás-kínálat (pl. tőke, munka) alapelemeként jelennek meg. 
 
Vizsgálódásaim célja az, hogy a háztartásokkal kapcsolatos hazai tudományos megközelítéseket 
új, interdiszciplináris jellegű gondolatokkal és eredményekkel gyarapítsam. Ennek keretében 
először a háztartást, mint társadalmi alapegységet és társadalmi-tudományos beágyazottságát 
történelmi távlatokban vizsgálom, majd egy empirikus szocioökonómiai kutatás eredményeinek 
bemutatásán keresztül érzékeltetem a háztartások speciális funkcióját a vidéki térségek egyik 
tipikus gazdálkodási formációjában, a családi gazdaságokban. 
 
Az elsőként bemutatott kutatás során a háztartást, mint fogalomrendszert szintetizáló jelleggel, 
rendszerező történeti elemzés segítségével a szó eredeti, antik jelentésében értelmezem; a 
háztartás szerepét vizsgálom a különböző történelmi korszakokban, illetve rávilágítok azokra a 
fontos, háztartásokkal kapcsolatban felmerülő momentumokra, amelyek nem csupán a társadalmi 
és gazdasági rendszerekre, hanem a tudomány előrehaladására is fontos tényezőként hatottak. 
Nem taglalom azonban a háztartási tevékenységek gyakorlati megvalósulási formáit, sem a 
mindennapi élet korszakonként változó körülményeit � legyen az a néprajztudósok, a régészek, 
illetve az antropológusok feladata. Sokkal inkább igyekszem megragadni az oikocentrikus 
felfogás kialakulásának és fejlődésének sajátos, máig ható vonásait és megtalálni azokat a 
kapcsolódási pontokat, amelyek értelmezhetőbbé teszik korunk monetizált gazdasági 
tevékenységeit és egyben a fenntartható gazdasági rendszerek fejlődésének irányába mutatnak. 
Ez a historikus visszatekintés bizonyítja, hogy a háztartás, a mindennapok szférája és az élet 
színtere, érdemes a tudományos igényességű vizsgálatra. Nem kell azonban bizonyítanom, elég 
csupán hangsúlyoznom, hogy a háztartás � bármilyen szemléletben is közelítjük meg � a 
gazdasági élet kiindulási és végpontja is egyben. 
 
A mezőgazdasági termelést végző háztartások gazdálkodásának belső összefüggéseiről � a 
makroszintű megközelítéshez hasonlóan � szintén kevés információ áll rendelkezésre, pedig ezek 
vizsgálata nélkül nehezen megválaszolható az a kérdés, hogy mely családoknak fűződik érdeke 
ahhoz, hogy akár főfoglalkozásban, akár főfoglalkozás mellett, munkaidőn túl, a rendelkezésre 
álló szabad munkaerő-kapacitás felhasználásával mezőgazdasági tevékenységet végezzenek. A 
gazdálkodás elméleti és gyakorlati feldolgozása mind a gazdaságirányítás, mind a háztartások 
számára nagyon lényeges. Fel kell tehát tárni a háztartások gazdálkodásának társadalmi-
gazdasági helyzetét, belső fogyasztását, kapcsolatát a piaccal, az ott élők gondolkodásmódját, 
távlati terveit. A mezőgazdasági háztartásokkal kapcsolatos homályos területeket csökkentendő, 
másodikként bemutatott empirikus jellegű kutatásom a családi gazdaságok szerkezetváltásra és 
változó piaci-gazdálkodási keretfeltételekre reagáló viselkedésmintáinak karakterizálására 
irányul. 
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4.2 A vizsgálatok módszerei 
 
4.2.1 A háztartásgazdasági felfogások történeti komparatív elemzése 
 
A háztartásokkal kapcsolatos felfogások történeti vizsgálatát a kreatív szekunderkutatás egyik 
válfajának, az ismeretgazdálkodásnak a segítségével végeztem el, tehát a szekunderkutatás során 
szerzett információkat analitikus módon elemeztem, részben kombinálva azt heurisztikus 
módszerekkel. 
 
A társadalmi formák időbeli alakulásának áttekintésére és a különböző kultúrák és korok 
fejlődési folyamatainak összehasonlítására egy kvalitatív társadalomtudományi módszert, az 
összehasonlító történeti elemzést használtam, amelyben vezérfonalként a háztartások különböző 
tudományos megközelítési módjait és társadalmi-gazdasági beágyazottságát, ill. ezek 
megnyilvánulási formáit alkalmaztam. 
 
Az összehasonlító történeti elemzés gyakorlatilag a tartalomelemzés � olyan társadalomkutatási 
módszer, mely a társadalmi produktumok által közvetített közlések tanulmányozására alkalmas � 
fogalomkörébe tartozik, amely tulajdonképpen a már említett szekunderkutatási információk 
legfőbb forrásának tekintendő. 
 
A történelmi folyamatokkal kapcsolatos diakronikus vizsgálódásaimra alapvetően a 
determinisztikus logika, az ok-okozati modell használata jellemző, azaz azt kísérlem meg feltárni, 
hogy mely tényezők és hogyan befolyásolták a háztartások gazdaságon és társadalmon belüli 
szerepét. 
 
Az elemzés során egyrészt idiografikus módon jártam el abban az értelemben, hogy igyekeztem 
az általam felfedezni vélt ok-okozati összefüggések hátterét sokoldalúan és alaposan feltárni, 
másrészt azonban a következtetések szempontjából nomotetikus megközelítést alkalmaztam, 
azaz a feltárt sajátosságokból törvényszerűségek megállapítására törekedtem. 
 
Mindazonáltal megpróbáltam egyfajta �beleképzelési� képességet alkalmazni, amely a hasonló 
kvalitatív társadalom- és történettudományi eljárások során elvárt �megértési� magatartás. 
WEBER, a szociológia kiemelkedő tudósa úgy vélte ugyanis, hogy a kutatónak képesnek kell 
lennie arra, hogy beleképzelje magát azoknak a körülményeibe, nézeteibe, érzéseibe, akiket 
vizsgál, mert csakis így értékelheti cselekedeteiket helyesen (idézi BABBIE, 2001, 378. p.). A 
kutatás végzése során valóban megtapasztaltam, hogy a képzelőerővel párosuló megértés képes 
életet és értelmet lehelni a tanulmányozott anyagba. 
 
A felhasznált széles körű szakirodalom többségében másodlagos forrásanyag, de néhány esetben 
alkalmam nyílott az eredeti művek megismerésére is (pl. ARISZTOTELÉSZ, POLÁNYI vagy az 
éppen már idézett WEBER művei esetében). Nehezítette munkámat, hogy a 
háztartásgazdasággal, illetve magával a diszciplínával, a háztartástannal Magyarországon 
rendkívül kevés szakirodalmi mű foglalkozik, ezért igyekeztem ismereteimet külföldi � főleg 
német nyelvterületen kiadott � munkák segítségével kibővíteni.  
 
Az számomra újnak tűnő ismereteknek, megállapításoknak igyekeztem több műben is 
utánanézni; a korroboráció lehetővé tette az általam újszerűként megállapított történelmi 
összefüggések kontrollját is. A háztartással kapcsolatban ideáltípus konstruálására ugyanakkor 
nem volt lehetőségem, elsősorban a történelmi korszakok morális és funkcionális differenciái 
miatt. 
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Az általam elvégzett szekunder forrásokon alapuló ismeretszintézis nem tekinthető tipikus 
történettudományi kutatásnak, mivel nem eredeti írásművek (oklevelek, eredeti írásművek, 
korabeli regiszterek, stb.) tartalmát elemeztem, hanem a korabeli irodalmi és szakmai műveken 
átütő világnézeteket, tudományos megközelítési módokat és általában a gazdaságetikai 
gondolatrendszereket. A szűkebb tématerülettel, a háztartással kapcsolatos gondolatok 
komparatív jellegű összevetése és longitudinális időbeli bemutatása mindazonáltal 
értelmetlennek tűnik a társadalmi-gazdasági keretfeltételek és szellemi irányzatok bemutatása 
nélkül, hiszen a részek (a háztartások és az azokkal kapcsolatos felfogások) és az egész (az adott 
időszakban jellemző társadalmi és gazdasági rend) között nyilvánvaló kölcsönkapcsolat áll fenn. 
 
A háztartásokkal kapcsolatos tudományos megközelítések történeti kontinuitás-vizsgálatának 
általam alkalmazott sematikus gondolatmenetét az 14. ábrán mutatom be. 
 

 
 

14. ábra: A háztartásgazdasági felfogások történeti komparatív elemzésének sematikus 
modellje 

 
Reményeim szerint a háztartások szerepének történeti áttekintése és szintetizáló jellegű elemzése 
által rá tudok világítani a háztartás, mint gazdasági intézmény és sajátos társadalomszervező 
struktúra alaposabb vizsgálatának szükségességére. Igyekszem a részben kritikai jellegű 
megközelítésemmel az alternatív közgazdaságtan gondolatrendszerét gyarapítani, hiszen � mint 
az majd az elemzésből nyilvánvalóvá válik � az oikocentrikus felfogás az új gazdasági 
szemléletmód egyik gerincét képezheti. Hiszen mindannyian ismerjük az ókori bölcsességet: 
�Historia est magistra vitae � A történelem az élet tanítómestere�. 
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4.2.2 Családi gazdaságok háztartásainak szocioökonómiai empirikus vizsgálata 
 
A családi gazdaságok fejlődési folyamatainak elemzése és szisztematizálása gazdaságelméleti 
szempontból igényes, gazdaságpolitikai szempontból hasznos feladatot jelent. A legcélszerűbb 
elemzési módszer kiválasztása a mindenkori célkitűzésen túlmenően mindenekelőtt a 
vizsgálandó családi gazdaságok számától függ. Így az empirikus társadalomkutatás eszköztárába 
tartozó kvalitatív módszerek intenzív viselkedés- és fejlődésvizsgálatokat tesznek lehetővé. 
Alkalmazásuknak � és ezzel együtt a szabályozás gyakorlati megvalósítása különböző 
területeinek � azonban nagyobb csoportok esetében éppen ezen módszerek intenzitása szab 
határt. A probléma ugyan a kvantitatív adatok használatával megkerülhető, mindazonáltal olyan 
helyzet is fennállhat, hogy a kvantitatív információk önmagukban az egyes családi gazdaságok 
fejlődési folyamatainak feltárását nem teszik lehetővé. 
 
Doktori tanulmányaim kiemelkedő sarokpontja volt egy empirikus kutatás, amelyet 
témavezetőm iránymutatásai alapján 2001-2002-ben szerveztem meg. Ennek során lehetővé vált 
az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati kipróbálása, az elemzési készség elmélyítése. A 
kutatás során elsősorban a családi gazdaságok háztartásgazdasági szerkezetét, illetve 
mezőgazdasági szerkezetváltásra reagáló magatartásformáit vizsgáltam. 
 

 
15. ábra: A 2002-ben lebonyolított szocioökonómiai empirikus kutatás folyamatábrája 
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A hosszú előkészítő munkát követően 2002 első hónapjaiban megszervezett és lebonyolított 
szocioökonómiai kutatás folyamatát és elemeit az 15. ábra ábrázolja. 
 
4.2.2.1 Konceptualizáció 
 
A viselkedés- és alkalmazkodási minták tipizálásának megvalósításához fontos, hogy a családi 
gazdaságok és az azok alapjául szolgáló háztartások gazdálkodásának és életének alapkereteit 
megismerjük. Ezen okok miatt vizsgálatom tárgya az egyes individuumok világa, ahogyan az a 
részletek összefüggéseinek egyéni specifikus érzékelésén keresztül megjelenik. Célom a 
kollektív, azaz családi illetve csoportspecifikus magatartásminták bemutatása volt, amely egyben 
lehetőséget nyújt arra, hogy visszacsatolást végezzek a konkrét döntési helyzetekben tanúsított 
magatartásra vonatkozóan. 
 
Az egyes gazdaságok fejlődésének karakterisztikája és rétegzettsége � és végeredményben az 
adott régióban végbemenő mezőgazdasági szerkezetváltás � a pluriaktív munkatevékenység 
jelenségének mélyebb feltárásán keresztül válik érthetővé. A többirányú munkavégzés tükrözi a 
különböző aktivitások differenciált és permanens módon változó funkcióit, mind az egyes 
háztartástagokat, mind az egész háztartást illetően. 
 
A kutatás során a mezőgazdasági tevékenységet családi gazdasági formában végző háztartások 
változó politikai, gazdasági és szociális viszonyok közötti viselkedését tettem vizsgálatom 
tárgyává. Ezen a családok munkavégzése és egzisztenciája ugyanis túltermelési ill. piaci válság 
esetén az eredeti élelmiszertermelői funkció elvesztése (makroszinten) és a hagyományos szerep- 
és munkamegosztások felbomlása (mikroszinten) miatt intézményesen kerül veszélybe. 
 
Fontosnak tartottam mindemellett a kutatás célcsoportjára, a családi gazdaságokra vonatkozó 
ismérvek szintetizáló jellegű ismertetését, illetve a családi gazdaság-háztartás szimbiózis 
megnyilvánulási formáinak rövid bemutatását. 
 
4.2.2.2 Módszerkiválasztás � operacionalizáció 
 
Tekintettel arra, hogy minden cselekvést egyéni élettapasztalatok, személyiségjegyek, szociális 
kötődések és szubjektív érzékelések határoznak meg, olyan módszer alkalmazása látszik 
kézenfekvőnek, amely nyitott az egyéni problémák észrevételére. Mivel a magatartások és a 
motívumok csak ritkán kerülnek közvetlenül artikulálásra és mint cselekvésorientáló ismérvek 
elfogadásra, egy közvetlen felmérés számára mint vizsgálati objektumok nehezen válnak 
elérhetővé. 
 
A fentiek miatt a felmérés eszközeként a kvalitatív társadalomkutatás egyik technikáját, a feltáró 
mélyinterjút választottam, amely lehetővé teszi az irányított kérdezést és garantálja az interjúk 
egymással való összehasonlíthatóságát. 
 
Mivel azonban az ilyenfajta empirikus társadalomkutatások � amelyek lebonyolítására anyagi és 
szellemi erőforrások szűkössége miatt relatíve ritkán nyílik lehetőség � során nagyszámú, nem 
szorosan a megfigyelés spektrumához kapcsolódó információk megszerzésére is mód adódik, 
szükségesnek láttam egy olyan kérdőív összeállítását, amellyel nem csupán a kvalitatív 
terepkutatás, hanem a kvantitatív adatgyűjtés is megvalósítható, lehetővé téve a további 
másodelemzések elvégzését. 
 
 
 



 

 72. oldal 

Végeredményben tehát a felmérés során ötvöztem a társadalomtudományi kutatásokban talán 
leggyakrabban alkalmazott kvantitatív, standardizált kérdőíves módszert és a 
legtermészetesebbnek számító kvalitatív kutatási technikát. A két eljárás sajátos 
karakterisztikáját és az ötvözésükből fakadó előnyöket az alábbiakban részletezem. 
 
A kérdőíves vizsgálatok alkalmasak leíró, magyarázó és felderítő célokra (BABBIE, 2001, 274. 
p.). Leginkább olyan kutatásokban szokták használni, amelyekben az egyes ember az elemzés 
egység (item). Ez a kutatási technika mindazonáltal használható az egyes csoportok 
megfigyelésére is, annak szem előtt tartásával, hogy a válaszadók konkrét személyek 
(informátorok) legyenek. Az általam elvégzett kutatásban ilyen módon a családi gazdaságokra, 
illetve a háztartásokra voltam kíváncsi, ezért a kérdőívek kitöltésére a kompetens személyt, azaz 
a háztartásfőt, ill. a háziasszonyt kértem meg. A kérdőíves vizsgálat a legjobb módszer egy a 
megfigyeléshez túlságosan nagy alapsokaságra (családi gazdálkodók) vonatkozó eredeti adatok 
gyűjtéséhez. A gondos valószínűségi mintavétel olyan mintát biztosít, amelyről feltételezhető, 
hogy jellemzői megfelelnek a nagyobb sokaság jellemzőinek, a gondosan megszerkesztett 
standardizált kérdőívek pedig minden válaszadóról ugyanolyan formában nyújtanak adatokat. A 
kérdőíves vizsgálatok megfelelnek egy nagyobb alapsokaság attitűdjeinek vagy orientációjának 
mérésére is. 
 
A kvalitatív mélyinterjús szocioökonómiai kutatómunka abban különbözik más megfigyelési 
technikáktól, hogy nem pusztán adatgyűjtési célokat szolgál. Leginkább akkor célszerű a 
használata, ha egy folyamat lényeges vonásait, összetevőit (változóit) szeretnénk megérteni. A 
megfigyelések alapján lehetőség nyílik általános és körülíró jellegű iteratív megállapítások 
rögzítésére, amelyekből további következtetések levonására is lehetőség nyílik. A megismerési 
részfolyamatokban tehát az indukció és a dedukció váltakozva jelenik meg, mindazonáltal a 
vizsgálatot komplexen tekintve vezérfonalként az indukciós eljárás szolgál. A mélyinterjús 
eljárás egyik fő erőssége, hogy segítségével átfogó, komplex szemléletű képet kaphatunk a 
célcsoportról. Ez a megfigyelési módszer olyan kutatási témák és társadalmi vizsgálatok céljára 
alkalmas, amelyekről az egyszerű kvantifikáció nem képes teljes képet nyújtani. A kvalitatív 
terepkutatás módszerével olyan attitűd- és magatartásbeli finomságokat ismerhetünk fel, 
amelyek más módszereket alkalmazva figyelmünket valószínűleg elkerülnék. A mélyinterjús 
metódus továbbá különösen alkalmas olyan attitűdök és magatartások analizálására, amelyeket a 
maguk természetes közegében lehet a legjobban megérteni. 
 
Az általam megvalósított kombinációs módszer szerint a kvalitatív interjú során a kérdező és a 
kérdezett között egy sajátos interakció jön létre, amely során a kvantitatív adatgyűjtés mellett 
egy olyan beszélgetés alakul ki, melynek gerincét a kérdőívbe integrált interjúpanel orientáló, 
többnyire nyílt kérdései jelentik. A kérdezőbiztos feljegyzéseket készít a válaszokról, illetve a 
kérdőívet kiegészíti saját megjegyzéseivel a háztartási, gazdálkodási körülményekre 
vonatkozóan. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy a kérdezőbiztos személyesen van jelen a 
kérdőívezés és az interjúkészítés során (ez a kvantitatív felmérésekkel kapcsolatban nem 
alapkövetelmény, mivel azok elvégezhetők akár postai úton is). A személyes jelenlét nagy 
előnye a magasabb válaszadási arány, illetve csak ilyen módon válik lehetővé a mélyinterjú 
lebonyolítása is. 
 
4.2.2.3 Mintavétel 
 
A mintavétel típusának megválasztásakor fontos szempont volt egy olyan vizsgálati populáció 
meghatározása az alapsokaságból, amely kellően reprezentatív jellegű. Ebből a szempontból 
legalkalmasabbnak a társadalomtudományokban ma is alapvetőnek számító valószínűségi 
mintavétel tűnt; minden nagy mintán végzett adatfelvétel valószínűségi kiválasztási eljárásokkal 
dolgozik. 
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A valószínűségi mintavétel alapgondolata, hogy egy minta alapján akkor lehetséges használható 
konklúziók megállapítása a teljes sokaságra vonatkozóan, ha a mintának lényegében ugyanolyan 
az összetétele, mint az alapsokaságnak. Egy minta pedig akkor reprezentálja az alapsokaságot, ha 
a minta összesített jellemzői konvergálnak a sokaság ugyanezen összesített jellemzőihez. 
Mindazonáltal nem feltétlenül szükséges, hogy a minta minden tekintetben reprezentatív legyen, 
mivel a reprezentativitás a konkrét kutatás szempontjából fontos jellemzőkre korlátozódik 
(BABBIE, 2001, 212. p.). Másképpen kifejezve, ha egy populáció minden egyedének egyforma 
esélye van a mintába való bekerüléshez, akkor a minta reprezentatívnak tekintendő. Az ilyen 
tulajdonságú mintákat a szociológiai szakirodalom gyakran EPSEM mintáknak (Equal 
Probability of SElection Method � Egyenlő Kiválasztási Valószínűségű Módszerek) nevezi. 
 
Magyarország családi gazdálkodói képezték azt a populációt, amely kiindulási alapként jelent 
meg a mintaválasztás során. Tekintettel azonban arra, hogy ilyen populáció mellett a kellő 
reprezentativitás szükségesnek láttam egy szűkebb mintavételi keret meghatározását. 
 
A kutatás mintavétel keretét, azaz a vizsgálati populációt a Heves megyei családi gazdálkodók 
jelentették, akiknek névjegyzékét a Heves Megyei Földművelésügyi Hivatal bocsátotta 
rendelkezésemre. A gazdálkodó családok kiválasztása során nem tekintettük kizárólagos 
feltételnek a vonatkozó jogszabályi kritériumoknak való megfelelést, egyrészt a gazdálkodási 
formák sokfélesége miatt (adott család gazdasági társasági formában is gazdálkodhat a családi 
gazdaságok feltételeinek való megfelelés esetében is, lévén az átminősítés nem kötelező jellegű), 
másrészt pedig azért, mert a családi gazdaságok regisztrációja a felmérés időpontjában még 
tartott. 
 
Mivel azonban egy olyan mintát kellett kiválasztanom, amely megfelel a családi gazdaságok 
elméleti kritériumainak, szükség volt a vizsgálati populáció további rétegzésére és ehhez 
kapcsolódóan kiválasztási kritériumok meghatározására: 
 

- A megkérdezett családok legalább 1.000 ezer forint mezőgazdaságból származó 
bevétellel11 rendelkeznek; 

- A mezőgazdaságból származó bevétel aránya a háztartás összbevételén belül legalább 
50%-ot tesz ki; 

- A családi gazdaság irányítója12 65 évnél nem idősebb. 
 
A rétegzés során a vizsgálati populációt az 1 millió forint fölötti árbevételt elérő nem 
főfoglalkozású, ill. főfoglalkozású őstermelőkre, valamint a nem főfoglalkozású, ill. 
főfoglalkozású egyéni mezőgazdasági vállalkozókra redukáltam. A családi gazdálkodók 
regisztrációja a felmérés időszakában még zajlott (2001.11.�2002.03.), ezért vizsgálatba való 
bevonásukra nem volt lehetőség. Ilyen módon mintavétel alapsokaságát 2345 mintavételi egység 
képezte. 
 
A random kiválasztási eljárás � amelyet véletlenszám-táblázat segítségével hajtottam végre � 
eredményeképpen a vizsgálati populációból 200 elem, azaz mezőgazdasági termelést folytató 
háztartás � nagyrészt a mai törvényi fogalmaknak megfelelő családi gazdaságok � vizsgálata vált 
lehetővé. Mint az a későbbi adatelemzésből kitűnik, a személyes megkeresés által sem volt 
biztosítható a tökéletes válaszadási arány: végül 89 kérdőív tűnt alkalmasnak a kiértékelésre. 
                                                 
11 Mivel a megkérdezett háztartásfők a jövedelemmel kapcsolatos kérdésekre nem szívesen vállalkoztak, a 
nyilvántartásban szereplő adatok kontrollálására és a becsült összjövedelem megállapítására olyan kérdéseket 
építettem be a kérdőívbe, amelyek a fogyasztásra vonatkoztak. A fogyasztás alapján ugyanis meglehetősen pontosan 
meg lehet becsülni az adott család jövedelmét. 
12 Általában a háztartásfő (családfő) 
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A mintavétel során elért kiválasztási arány az alábbiak szerint alakult: 
 

1. egyenlet: Kiválasztási arány a 2002-ben lebonyolított empirikus kutatás során: 
 

minta elemszáma 200 A kiválasztási arány = vizsgálati populáció elemszáma = 2345 = 0,085 

 
A felmérésbe tehát a vizsgálati populáció 8,5%-át, azaz 200 egységet vontam be, ez az arány 
azonban a későbbiekben a fent leírt módon redukálódott. 
 
4.2.2.4 Empirikus adatgyűjtés 
 
A kutatás gyakorlati lebonyolításában többnyire III. és IV. évfolyamos nappali tagozatos 
hallgatók vettek részt, jórészt olyanok, akik a �Háztartás-gazdaságtan� tantárgyat abszolválták. A 
szakszerű eljárás, a magas válaszadási hajlandóság és az egzakt adatállomány biztosítása 
érdekében a hallgatók részére a kutatást megelőzően szakmai konzultációkat tartottam, amely 
során ismertettem a kutatás célját és az alkalmazandó módszereket. 
 
A mintavétel során kiválasztott háztartások számára a kutatás gyakorlati lebonyolításának 
megkezdése előtt megkereső levelet írtam, melyben jeleztem a kutatás szándékát, a lakcímadatok 
forrását és kértem a konstruktív együttműködést. 
 
Tekintettel arra, hogy objektív okok miatt (nem tartózkodott otthon, már nem foglalkozik a 
tevékenységgel, nem hajlandó válaszolni, nem ér rá, stb.) nem volt teljes mértékben biztosítható 
a megkeresendő gazdaságok válaszadása, kénytelen voltam az adatgyűjtés folyamatába egy, a 
szakértői minta módszerén alapuló eljárást beilleszteni. Ennek lényege, hogy � mivel a minta 
elemei lakóhely szerint voltak csoportosítva � abban az esetben, ha a célszemély válaszadása 
nem biztosítható, a kérdezőbiztos egy másik, hasonló paraméterű elemet választhat a listáról. 
 
A hagyományos kvantitatív adatgyűjtő blokkok mellett az integrált mélyinterjú-panelek 
vezérfonalaként a már említett nyílt kérdőívek13 szolgáltak, amelyeket az interjúalanyok 
egyenként vagy csoportosan, azaz több háztartástag együttesen töltöttek ki. A megkérdezés során 
a következő szempontok szerint tematizáltam: 
 

- az élet-, munka- és szociális környezetet érintő feltételek; 

- szakmai előélet, a gazdaság és a család múltja; 

- interfamiliáris és társadalmi szociális hálók (beleértve mindennemű állami transzfert); 

- a mezőgazdasághoz és a keresőtevékenységhez való viszonyulás és attitűd; 

- a gazdaság szervezete családi és üzemtani szempontból; 

- A politika, az agrárpiaci szabályozás szerepe, agrár- és regionális politikai intézkedések 
eszközeinek igénybevétele. 

 
 
 
 
 
                                                 
13 Az általam alkalmazott módszer szerint ez azt jelenti, hogy az interjúalany is kap egy példányt a kérdőívből 
betekintésre, hogy a terjedelmes és néhány esetben bonyolult kérdéseket tartalmazó interjúsegédletet értelmezni 
tudja.  
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4.2.2.5 Adatfeldolgozás 
 
Az adatok feldolgozását, rendszerezését és verifikációját az adatfelvételi lapok kettős logikája 
miatt egyrészt hagyományos adatbeviteli módszerekkel (a kvantitatív adatgyűjtés esetében), azaz 
a Microsoft Excel program használatával oldottam meg, másrészt pedig kategorizálással és 
szintetizálással, az előre meghatározott kérdéskörök jellege alapján. 
 
Mint említettem, a kiválasztott 200 elem közül nem mindegyiktől származott információ, és a 
kvótás eljárás sem biztosíthatta a tökéletes hatékonyságot. Mindamellett a kritériumrendszer 
miatt előfordulhatott, hogy a kijelölt elem mégsem felel meg teljes mértékben az elvárásoknak 
(életkor, árbevételi arány, mg. bevétel csökkenése). Az adatállomány letisztítása után tehát 89 
kérdőívet találtam kiértékelésre érdemesnek. 
 
4.2.2.6 Adatelemzés 
 
Az empirikus vizsgálat szintetizáló jellegű elemzésével az volt a célom, hogy logikus okfejtés 
alapján egy olyan tételrendszert konstruáljak, amely statikusan rögzíti és az előzmények, 
valamint a környezet figyelembe vételével részben megmagyarázza a vizsgált jelenséget. 
 
A kiértékelés tartalmi súlypontját a mezőgazdasági tevékenységet életvitelszerűen folytató 
családok individuális illetve kollektív érték-, viszonyulás- és viselkedési minták feltárása 
jelentette, különös tekintettel a gazdaságok átörökítésére. 
 
A kiértékelés több lépésben valósult meg: 
 

- A kérdőívek és a mélyinterjú-panelek komparatív elemzése; 
- az információk strukturálása és kategóriánkénti összehasonlítás 
- tipizálás; 
- verifikálás 

 
 
 



 

 76. oldal

 
 
 



 

 77. oldal

5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 
 
5.1. A háztartás-gazdaságtani elméletek fejlődése az ókortól napjainkig 
 
A számunkra manapság oly magától értetődő �ökonómia� eredete a görög �oikos� szóban 
gyökeredzik, amely házat, háztartást jelent. Az �oikonomia� a szó fundamentális értelmében a 
ház igazgatását, vezetését, illetve az ezzel rokon, kissé átfogóbb háztartásgazdálkodást jelenti. 
Az �ökonómia� fogalmunk mindamellett EGNER (1985, 12. p.) véleménye szerint is a görög 
�oikonomiké� szóra vezethető vissza, amely a háztartás tudományát, művészetét jelöli és 
gyakorlatilag a háztartástannal azonosítható. 
 
A különböző korszakok háztartásokkal kapcsolatos felfogásainak részletezése és kritikai 
elemzése előtt POLÁNYI (1976, 228-232. p.) megállapításaiból kiindulva szükségszerűnek 
látom a �gazdasági� terminus jelentéseinek társadalomtudományok számára konzisztens 
definiálását. A kifejezés két független eredetű jelentés-összetevőt tartalmaz: 
 

a) A �gazdasági� megnevezés szubsztantív jelentése az ember megélhetésének a 
természettől és embertársaitól való függőségéből származik. Arra a természeti és 
társadalmi környezettel folytatott cserére utal, amely hozzájuttatja az embert a materiális 
szükséglet-kielégítés eszközeihez. 

b) A �gazdasági� kifejezés formális jelentése a cél-eszköz viszony logikai jellegéből 
származik, mint azt a �gazdaságos� vagy �gazdálkodás� szavak is mutatják. 
Meghatározott választási szituációkra vonatkozik, elsősorban a szűkösen rendelkezésre 
álló eszközök különböző felhasználási módjai tekintetében.  

 
A két alapjelentés között POLÁNYI szerint gyakorlatilag nincs közös vonás. Az első a 
tényekből, a másik a logikából ered. A szubsztantív jelentés nem tartalmazza sem a választást, 
sem az eszközök elégtelenségének kritériumát. A formális jelentés szabályok egész sorát 
implikálja, melyek az elégtelen eszközök alternatív felhasználási módjai közötti választásra 
vonatkoznak. Az ember megélhetése nem feltétlenül vonja maga után a választás szükségességét, 
s ha választani kell is, nem feltétlenül az eszközök korlátozó hatása következtében. Az élet 
legfontosabb fizikai és társadalmi feltételei között vannak olyanok � pl. a levegő és a víz �, 
amelyek relatív bőségesen állnak rendelkezésre. A szubsztantív jelentés tehát a természet, a 
formális pedig az elme törvényein alapul. 
 
A �gazdasági� kifejezésnek szubsztantív � és mint bemutatom, az ókori görögöknél valóban 
domináns � jelentése teszi lehetővé azoknak a fogalmaknak a definiálását és újraértelmezését, 
amelyek a múlt és jelenbéli gazdasági-szociális viszonyokat érintő társadalomtudományi 
vizsgálatok során előfordulnak. Nehézséget jelent azonban, hogy mai gazdaság- és 
társadalomfilozófiánkban a szubsztantív és formális terminusok összekeverednek. Ez a 
posztmodern gondolatrendszerben kialakult jelentéskombináció mindazonáltal nem teszi 
lehetővé a társadalomtudományok egzakt metodológiájának alkalmazását. POLÁNYI (1976, 
231. p.) szerint a XX. századra kialakult összetett fogalom kritikátlan használata alakította ki az 
�ökonómiai megtévesztés� jelenségét, ami a gazdaságnak piaci formájával való mesterséges 
azonosításában érhető tetten. 
 
POLÁNYI további nézetei szerint a �gazdasági� jelentés szubsztantív, ill. formális felfogásainak 
analógiájára a gazdaság differenciálható a társadalommal való kapcsolata alapján is (1976, 151. 
p.). Az antik korral kezdődően a gazdaság gyakorlatilag teljes mértékben integrálódott a 
társadalomba, �beágyazottnak� volt tekinthető. Az ipari forradalmat követő indusztrializáció 
eredményeképpen azonban a XIX. századra olyan struktúra alakult ki, amelyben a gazdaság 
levált a társadalom többi részéről, elkülönült a politikai és kormányzati rendszerről (a 
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poliszokban ugyanis ezek � az autarkiára való törekből következően � szerves egységet 
alkottak). Az effajta piaci rendszerben az ember megélhetését olyan intézmények biztosítják, 
amelyeket gazdasági motívumok hoznak mozgásba, és sajátosan gazdasági törvények 
vezérelnek. WEBER (1972) hasonló logikával a modern társadalmat �contractus�-on 
alapulónak tekintette (azaz elkülönült gazdasági szférával rendelkezik), míg a korai (az archaikus 
és a feudális, valamint a preindusztriális) társadalmakat �status�-on (azaz beágyazott 
gazdaságon) alapulónak. A �contractus� tehát az árucsere legális aspektusa, a �status� pedig a 
reciprocitással és redisztribúcióval jellemezhető. Nem lehet tehát véletlen, hogy a fejlett 
társadalmakban egészen a XVII. századig nem létezett összefoglaló név az anyagi 
életkörülmények megszervezésére, azaz a mai értelemben vett nemzetgazdaságra (ezt ugyanis 
mai ismereteink szerint 1615-ben Antoine de Montchrétien �Traticité de l�économie politique� 
című művében alkotta meg közgazdaságtan, ill. politikai gazdaságtan elnevezéssel). 
 
5.1.1 A háztartás-gazdaságtan kezdetei 
 
5.1.1.1 A háztartások kialakulása és szerepük az őskorszakban14 
 
Az emberi élet csak bolygónk olyan részein jöhetett létre, azaz ember csak ott szaporodhatott el, 
ahol az élet fenntartásához szükséges eszközök (vadak, folyók, barlangok, stb.) megfelelő 
mennyiségben és hozzáférhető módon álltak természetben a rendelkezésre. Kijelenthető tehát, 
hogy az emberi létezés kezdetekor, az ősközösségi társadalmakban a megélhetés mindenféle � 
mai értelemben vett � gazdaságszervezéstől függetlenül biztosított volt. 
 
A létfenntartásra irányuló céltudatos aktivitás mesterséges úton teremtette meg az emberiség 
számára a társadalmi-gazdasági berendezkedés feltételeit. Erre az alkotó gazdaságmegalapító 
tevékenységre csak úgy volt képes az emberiség, hogy a szellemi fejlettség viszonylag magas 
fokát érte el. 
 
Az utolsó jégkorszak véget érése után alakultak ki a mai kontinensek és klimatikus viszonyok. 
Ebben az időben hagyott fel az emberiség az ősember gazdálkodására jellemző vadászattal és 
gyűjtögető tevékenységgel és vált a mezőgazdaság a gazdaság, a létfenntartás alapjává. Az 
ember a természetben előforduló növények és állatok hasznosítását tudatos változtatásokkal 
segítette elő. Az állattenyésztésben a domesztikáció, a növénytermesztésben a nemesítés 
segítségével a gazdálkodás a korábbinál stabilabb alapokra helyeződött. Ez egyben lehetővé tette 
a korábbinál nagyobb népcsoportok együttélését; a falvak nyolc-tízezer, a városok hat-nyolcezer 
évvel ezelőtt kezdet kialakulni. A tudatos gazdálkodás meghonosításának időszakát CSIKÓS-
NAGY a tízezer évvel ezelőtti időszakra teszi, mely becsléssel jómagam is egyetértek. 
 
Az ősember háztartása csak úgy válhatott működőképessé, hogy felismerte az élet fenntartását 
biztosító eszközöket és rájött arra, hogyan lehet azokat megszerezni és hasznosítani. A homo 
sapiens családi háztartása mindazonáltal nem értelmezhető azon hipotézis nélkül, mely szerint a 
természet egy része adott személy (család) kizárólagos tulajdona. Ez pedig nem csupán az 
élelemre, ruházatra és egyéb használati eszközökre korlátozódhatott, hanem kiterjedt az 
ingatlanra is (a család istenének készített oltár körülkerítése, az ősök közös sírba helyezése, stb.). 
Kézenfekvőnek tűnik tehát a feltételezés, hogy a magántulajdon, mint az ősember gazdasági 
tevékenységének egyik legfontosabb és legrégibb intézménye, a vallás talaján épült ki. 
 
Az ősközösségi viszonyok között kialakult háztartás jellemzői a fentiek összegzéseképpen: a) a 
gazdálkodás naturális jellegű; b) a termékek számbavétele azok használati értékén 
(hasznosságán) alapul; c) a megtermelt javakat a szükségletek szerint osztják el. 

                                                 
14 A háztartások kialakulását, gazdaságalkotó- és megalapító szerepét CSIKÓS-NAGY BÉLA (2002) gondolatai 
mentén értelmezem. 
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5.1.1.2 Az arisztotelészi háztartástan és annak történelmi hatásai  
 
A gazdaság fogalmát a görögök alkották meg. A háztartástudomány � és vele együtt a háztartás-
gazdaságtan eszmetörténete szintén az antik Hellászig nyúlik vissza. Az emberek ebben a 
történelmi periódusban a kor görög szerzői által �oikos�-ként aposztrofált gazdasági egységben 
éltek. Az �oikos� elnevezés egy olyan, önállóan gazdálkodó egységet takart, amely, élén a 
háztartásfővel (aki csak férfi lehetett) képes volt biztosítani egy embercsoport megélhetését. Az 
�oikos� keretén belül együtt élő emberek általában egy tágabb családi szövetséghez tartoztak, 
ideértve a rokonsági, illetve rokonsági viszonyban nem lévő nukleáris családokat, a szolgákat, a 
cselédlányokat vagy a szolgákat is. Az �oikos� magában foglalhatott ház- és földtulajdont, 
mezőgazdasági tevékenységeket, műhelyeket és kereskedéseket. Egy, a benne élő család 
megélhetését biztosító gazdasági rendszer volt, egy többé-kevésbé tagolt �eredeti üzem� 
(NICKLISCH, 1932). Az �oikos�-t tehát egy zárt gazdasági egységként kell elképzelni, amely 
mezőgazdasági és kézműves tevékenységeket egyaránt végezhetett.  
 
Az �oikos� egyben egy élet- és gazdálkodási forma gyakorlati megnyilvánulása volt, amelyhez 
kapcsolódva az antik görög szerzők gazdaságirányítási útmutatásokat készítettek és azt filozófiai 
elmélkedések tárgyává is tették. A háztartás gazdálkodásának módszereit, lehetséges módozatait 
�oikonomiké� néven foglalták össze. 
 
A manapság oly közkeletű �ökonómia� (gazdaság, economics, Ökonomie, économie, economía) 
kifejezés azonban azóta komoly jelentésváltozáson ment keresztül. Ezt a fogalmat a modern 
korban egy olyan tudomány elnevezéseként használjuk, amely szinte kizárólag a monetizált 
gazdaságra koncentrál és a materiális fogyasztás növelésének ill. az emberek korlátlan anyagi 
szükségletei mind teljesebb kielégítésének kérdéseivel foglalkozik. Az óeurópai ökonómia ezzel 
szemben egy háztartáson alapuló gazdaságtan volt, amely ugyan szintén tartalmazott 
jövedelemszerzési ismereteket, ám elsődlegesen nem arra irányult. 
 
Az �oikos�-ok gazdálkodására vonatkozó legrégebbi említés XENOPHÓN (Kr. e. 430-354) 
�Oikonomikos�-ában lelhető fel (RICHARZ, 2001, 9. p.). Nem csupán a mező- és 
erdőgazdálkodás és a halászat módszereivel ill. a háztartás és a kézművesség létfenntartáshoz 
való hozzájárulásával foglalkozott, hanem kutatta annak a gazdaságelméleti jelenségnek az okait 
is, hogy miközben egyesek a tulajdonukban álló eszközrendszerrel megélhetésüket biztosítani 
képesek, addig mások nem. A dilemmával kapcsolatos válaszai arra a felfogásra utalnak, mely 
szerint a tulajdon, a vagyon csak azon személyek számára jelent értéket, akik bánni is tudnak 
vele. XENOPHÓN ez alapján gazdagnak tehát azt tekinti, aki képes élni a rendelkezésére álló � 
adott esetben csekély � eszközökkel, szegény azonban az, akinek a nagyobb vagyon és 
eszközrendszer sem elegendő. A célirányos gazdálkodás tehát az erényes cselekvés által motivált 
(SCHWEITZER, 1990, 52. p.). 
 
XENOPHÓN a házkialakítás, a gazdaságszervezés és férfi és nő közötti ésszerű 
munkamegosztás rendjével ugyanolyan mélyrehatóan foglalkozott, mint a háziasszony, a 
háztartásfő és a szolgák életvitelével és képzésével. Mivel az akkoriban uralkodó normák szerint 
a ház gazdájának elsődleges feladata vagyona � egy jobb, a poliszt szolgáló élet érdekében való 
� megtartása és gyarapítása volt, úgy kellett irányítania háztartását, hogy ezeket a célokat a 
háztartástagok valósítsák meg. Az antik görögöknél a jólét nem önérdek, hanem eszköz a szabad 
ember szabad életének megvalósítása érdekében. A háztartás bevételeinek előteremtése és a 
megélhetés biztosítása az asszonyok, gyerekek és a szolgák feladata lett. A háztartásfőnek így 
elég ideje maradt arra, hogy az állami ügyekkel és a filozófiával törődjön. XENOPHÓN a 
háztartásgazda �oikos� vezetésével kapcsolatos feladatait egyenrangúnak tekinti az akkoriban 
egyébként meglehetősen előkelő tevékenységnek számító harcművészettel, orvoslással és 
építészettel (BRUNNER, 1966). 
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A háztartási gazdálkodás xenophóni ismérvei tehát összegezve: 
 

- a tulajdon, vagyon értékének relativitása, 
- a javak helyes használatának fontossága, 
- a vagyon törvényszerű használatának szükségessége, 
- a háztartásvezetéssel kapcsolatos erkölcsi felelősség és 
- a mértékletesség a lehetőségekhez igazított fogyasztásban. 

 
Észrevehetjük, hogy a fentiekben felsoroltak nagyrészt átfedést mutatnak napjaink �ökológiai� 
gazdálkodásának ismérveivel. Az alternatív közgazdaságtan, amely ennek tudományos keretet 
ad, a hagyományos közgazdaságtan elégtelenségét akarja meghaladni új, metaökonómiai 
alapokra helyezve azt. ZSOLNAI (2001) rendszerezése alapján az alternatív ökonómia alapvető 
értékválasztása az ökologizáció és a humanizáció, amelyek egyébként az �oikos�-ok alapvető 
ismérvei is voltak. Az ökologizáció azt jelenti, hogy a szervezetek beágyazódnak abba a 
természeti környezetbe, amelyben tevékenykednek és hozzájárulnak az ökoszisztémák 
regenerációjához-megőrzéséhez. A humanizáció pedig ebben az értelemben azt jelenti, hogy a 
szervezetek (pl. a háztartások) az embereket szolgálják, azaz segítik testi-lelki és szellemi 
fejlődésüket. 
 
XENOPHÓN háztartásgazdasággal foglalkozó műveinél több szempontból is jelentősebbnek 
tekinthető ARISZTOTELÉSZ (Kr. e. 384-322) háztartástana, mivel az alapjaiban 
rendszerezettebb, hangsúlyosabb és így nagyobb történelmi hatású. ARISZTOTELÉSZ 
gondolkodásának középpontjában nem a közgazdaságtan állt. Sokan még azt is kétségbe vonják, 
hogy a házvezetéssel, a házi gazdaság kormányzásával foglalkozó három könyve, amely ránk 
maradt, valóban tőle származik. Hatása � mint azt a későbbiekben bemutatom � vitathatatlan: 
SCHUMPETER szerint a közgazdasági eszmék története vele kezdődött, a felvilágosodás pedig, 
különösen ADAM SMITH, elképzelhetetlen nélküle (DETTLING, 1997). ARISZTOTELÉSZ 
adott nevet a közgazdaságtannak (oikonomia), és ő bocsátotta útra, mint önálló tudományt, 
amelyet azonban mindig komplexen, társadalomtudományba (politika) és erkölcstanba (etika) 
illesztve értelmezett.  
 
ARISZTOTELÉSZ gazdaságdefiniáló és -értelmező szerepe azért számít különlegesnek, mert 
abban a korban a mai értelmezésű gazdasági élet (pl. kereskedelem) még csak kibontakozóban 
volt. Egyidejűleg azonban kedvező helyzetben találta magát, hiszen gazdasági korszakok 
határmezsgyéjén élt. POLÁNYI szerint egyébként a nagy görög filozófus sajátos szerepét azért 
vagyunk képesek sokkal reálisabban megérteni, mint a klasszikusok vagy a neoklasszikusok, 
mert korunkban a gazdaság társadalmi helyét illetően olyan változással állunk szemben, melyhez 
méreteiben csak az arisztotelészi korban végbement, a piaci kereskedelem közeledtét jelző 
változás hasonlítható (1976, 169. p.). Ez egyben megindokolhatja azt is, hogy miért kerül 
napjainkban újfent előtérbe a gazdaság szubsztantív jelentőségét hangsúlyozó és a monetizált 
tevékenységek közelgő kudarcát prognosztizáló, kritikus hangvételű gazdaságfilozófia. 
 
A kor gazdasági-társadalmi viszonyit jellemezve POLÁNYI nagyhatású, �Az archaikus 
társadalom és gazdasági szemlélet� című művében leírja, hogy a helyi piacok 
ARISZTOTELÉSZ korszakának gyenge hajtásai voltak (1976, 182. p.). Alkalomszerűen hozták 
létre őket, válsághelyzetben vagy valamilyen meghatározott céllal, és csak akkor, ha a politikai 
célszerűség így kívánta; nem egyszer a királyok és a hadvezérek hathatós kezdeményezésére és 
anyagi támogatásával � az expedíciós hadseregek hadtápszolgálatának biztosítása céljából. 
Mindez véleményem szerint határozott jele annak, hogy a görög poliszokban a valóban a 
gazdaság szubsztantív, oikocentrikus formája valósult meg és egyben jelzi az autarkia relatíve 
magas fokát is. A kommerciális piac (a kereslet � kínálat � ár mai értelemben vett 
mechanizmusa), amely a távolsági kereskedelmet és a lokális piacokat összekötötte, ismeretlen 
volt tehát ARISZTOTELÉSZ számára. Az athéni agorán mindazonáltal az akkori 
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tranzakciótípusoknak némileg ellentmondva kezdett feltűnni az alkudozás jelensége (Az árak 
akkoriban ugyanis tárgyalásos úton, szerződésben rögzítették, amely egyben rögzített árakat is 
jelentett, alkudozni tehát nem volt illő). ARISZTOTELÉSZ éles logikai gondolkodásmódjával 
azonban észrevette a kapcsolatot az agora vásári árusának (a kapelos-nak) kicsinyes trükkjei és a 
kereskedelmi profitok új fajtái között (POLÁNYI, 1976, 184. p.). 
 
ARISZTOTELÉSZ az állam lényegét �Politika� című művének első könyvében igyekszik 
megragadni. Ebben megállapítja, hogy az ember és az állat természeténél fogva egy �zoon 
politicon�, azaz egy társadalmi, városállam-alkotó lény. Aztán az állam legkisebb alkotórészéről, 
a családról és a háztartások viszonyairól beszél (ARISZTOTELÉSZ, 1969, 71-96. pp.).  
 
ARISZTOTELÉSZ megkülönböztetett lélekkel bíró és lélekkel nem bíró (élő és élettelen) 
tulajdont, de különösen a lélekkel rendelkező �eszközök� � azaz az asszony, a gyermekek és a 
rabszolgák � voltak hivatottak a ház urának jólétéről gondoskodni, hiszen ö inkább a lelki 
tökéletesség elérésének biztosítására, semmint a vagyon gyarapításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére volt hivatott. Ez utóbbi, megélhetés célját szolgáló jövedelemszerzési aktivitásokkal 
egyébiránt a �Politika� Első könyve foglalkozik kimerítően. Ebben kétkedve teszi fel a kérdést, 
hogy vajon a jövedelemszerzésre vonatkozó ismeretek megegyeznek-e a háztartási ismeretekkel, 
vagy annak része, kiegészítő tudománya csupán. Válasza szerint a két ismeretkör semmiképpen 
nem takarhatja ugyanazt, mivel a pénzszerzés a jövedelem előteremtését (a beszerzést), míg a 
háztartásgazdálkodás annak felhasználását jelenti � �hiszen melyik volna hivatva a ház 
vagyonának kezelésével, ha nem a háztartástan (eredeti fordításban: családkormányzás)?� 
(ARISZTOTELÉSZ, 1969, 82. p., 1256/a.). Az ember létfenntartási tevékenységeiről 
elmélkedve mindazonáltal arra a következtetésre jut, hogy a jövedelemszerzés természetesen a 
háztartásvezetés részét képezi, mégpedig azzal a feladattal, hogy a ház közössége és az állam 
élete szempontjából hasznos és szükséges javakat biztosítsa. A háztartásvezetéssel kapcsolatos 
evidenciaként megjelenő szerzési tevékenység mértéktartása ARISZTOTELÉSZ szerint 
természeténél fogva eleve adott. A gazdagság véleménye szerint a létfenntartáshoz szükséges 
dolgokból (tevékenységekből) áll, márpedig az emberi szükségletek � a modern felfogással 
szemben � nem korlátlanok. Az archaikus társadalomban értelmezése szerint a jó élet (eu zen) 
tényezőit � pl. az emelkedett hangulatú színházi előadások, hivatalok viselése, korteskedés, 
ünnepek � nem lehet felhalmozni, ill. fizikailag birtokolni. Pénzszerzési aktivitások azonban a 
háztartási ismeretek keretein kívül is léteznek, amelyet a �pénzszerzés vagy meggazdagodás 
művészetének� nevezett. 
 
A háztartás keretein kívül folyó, attól jellegében erősen különböző jövedelemszerzési 
(pénzkeresési) tevékenységet ilyen módon az ókori Hellász nagy filozófusa a �krematisztika� 
(vagy más említésekben kapeliké, katalaxia) elnevezéssel illette. Míg ez az üzleti tevékenység 
kiterjesztését és a pénz halmozása által történő meggazdagodást célozza és nem ismer korlátokat, 
a háztartási kereteken belül folyó, a megélhetést biztosító szerzési cselekmények önkorlátozó 
módon működnek, mivel a háztartási rendszernek nem feladata a vagyon felhalmozása. Ez 
utóbbi pusztán a létfenntartásra, illetve az egyre jobb életkörülmények megteremtésére, míg az 
előbbi a tőkejavak határ nélküli felhalmozására irányul. Ezt a bizonyos �korlát�-ot a filozófus 
nem konkrét kvantitatív mértékegységekkel határozta meg, hanem egy magatartásnormával: az 
erkölcsös életvitellel. A kommerciális csere tehát ARISZTOTELÉSZ szerint a pénzszerzés 
természetellenes vágyából keletkezett. A kereskedelemnek ez a természetellenes formája, amely 
meghaladja az autarkeiát, a pénz helytelen használatából következik, ami eltorzítja a boldog 
életet. A pénz abban különbözik más javaktól, hogy önmagában vett cél és az utilitarista 
értékskála alapján a pénz iránti vágyakozás határtalan. Az alapvető létszükségleti cikkeken kívül 
tehát mindazon tárgyak, amelyek a pénz segítségével megszerezhetővé válnak, nem részei a 
boldog életnek. Így ARISZTOTELÉSZ gondolatrendszerében a vagyon és a gazdagság 
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használatával kapcsolatosan csupán egyetlen, valóban erkölcsös magatartás létezhetett, 
nevezetesen a mértékletességben és a bőkezűségben megnyilvánuló nemes gondolkodás. 
 
Valahányszor ARISZTOTELÉSZ gazdasági kérdést érintett, mindig arra törekedett, hogy 
kifejtse az adott probléma társadalomhoz, mint egészhez való viszonyát. A közösség � amely 
minden működő emberi csoportosulásban különböző szinteken egzisztál � volt a vonatkoztatási 
alap. Mai nyelvhasználattal élve tehát ARISZTOTELÉSZ szociológiai módon közelítette meg az 
emberi ügyeket. Központi fogalmai a közösség (a), az önellátás (b) és az igazság (c) voltak 
(1971, 128. p. II. 326).  
 

a) A közösséget (koinonia) a tartós kapcsolatban álló emberek csoportja alkot, melynek 
tagjait a jóindulat (philia) kapcsa köti össze. Akár az oikoszról, akár a poliszról van szó, 
ezekben megtalálható a philiának bizonyos, az adott koinoniára jellemző fajtája, amely 
nélkül a csoport nem maradhat fenn. A philia reciprok viselkedésben (antipepontos) 
fejeződik ki, vagyis abban a készségben, hogy a terheket közösen viseljék és kölcsönösen 
osszák meg. Mindaz természetes és lényege szerint helyes, ami a közösség 
megszerzéséhez és fenntartásához szükséges, beleértve az önellátást (autarkheia) is. 

b) Az autarkia a külső erőforrásoktól független fennmaradás képességeként fogható fel. A 
külkereskedelem akkor válik szükségessé, ha a polisz létszáma túlságosan megnő. 

c) Az igazság � mai felfogásunkkal ellentétben � maga után vonja a közösség tagjainak 
egyenlőtlen pozícióját. Ami az igazságot biztosítja � pl. a javak elosztása �, az jó, mivel 
szükséges a csoport megmaradása szempontjából. 

 
Ezekből az elemekből származnak ARISZTOTELÉSZ kommerciális csere elleni kifogásai, 
valamint a csereegyenértékek vagy az igazságos árak megszabásával kapcsolatos irányelvei. A 
kereskedelmet mindaddig tekintette természetesnek, amíg azt az önellátás indokolta. 
 
A gazdaság természetét ARISZTOTELÉSZ mindig empirikus módon közelíti meg. Amikor a 
polisz életének egy-egy területét filozófiai elmélkedés tárgyává tette, az intézmények eredetének 
és funkciójának valamennyi kérdését a közösség totalitására vonatkoztatta. E domináns 
felfogásnak megfelelően az általa megalkotott, originális jelentésű ökonómia közvetlenül érinti a 
háztartás intézményét alkotó személyek kapcsolatát. A háztartás tehát a görög poliszokban nem 
vagyontárgyakból, hanem szülőkből és leszármazottakból valamint rabszolgákból állt. Az antik 
görög gondolatvilágnak és társadalmi rendnek megfelelően � a háztartásfő asszonyok és 
gyermekek, valamint szolgák fölötti patriarchális fölérendeltsége a háztartás dologi 
alrendszerének részét képezte. Ennek megfelelően a nagyhatású gondolkodó a háztartással 
foglalkozó tudományon belül három társadalmi viszonyrendszert különböztetett meg: a 
háztartásfő és a háziasszony közötti, az apa és a gyermekek közötti, valamint az urak és a 
rabszolgák közötti viszonnyal kapcsolatos ismeretek (ARISZTOTELÉSZ, 1969, 75. p., 1253/b). 
 
A gazdaság arisztotelészi fogalma gyakorlatilag úgy értelmezhető, mint a létfenntartásra irányuló 
intézményesített folyamat. Ehhez kapcsolódóan figyelemre méltó ARISZTOTELÉSZ 
elmélkedése arról, hogy a mezőgazdaság és általában a táplálékról való gondoskodás ill. annak 
megszerzése vajon a vagyonszerzés (krematisztika) részét képezi, avagy külön tudományágnak 
tekintendő. Miután az állatok élet- és táplálkozásmódjaival az ember élelemszerzési lehetőségeit 
párhuzamba állítja, kétfajta embercsoportot különít el. Az egyik csoport, az élelmét �fáradság és 
munka nélkül� képes beszerezni, �mintha eleven földet művelnének�; az állattenyésztést, a 
földművelést, a fosztogatást, a halászatot és a vadászatot olyan életformának tekinti, amely �az 
élelmicikkeket az őstermészettől kapja, nem pedig csere vagy kereskedelem útján szerzi meg� 
(ARISZTOTELÉSZ, 1969, 82. p., 1256/a.). Más csoportok nem rendelkeznek tökéletes 
autarkiával, azért azok a fenti tevékenységeket �egy másik foglalkozással mintegy kiegészítik�. 
A vagyonszerzésnek e formáit ARISZTOTELÉSZ a háztartásgazdálkodás részének tekintette 
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(ARISZTOTELÉSZ, 1969, 83. p., 1256/b.). A manapság oly gyakran szóba kerülő pluriaktivitás 
fogalma tehát már �Politikában� is felfedezhető. Mindazonáltal ARISZTOTELÉSZ 
következetesen kitartott a gazdaság szubsztantív felfogása mellett. 
 
Az ökonómia az arisztotelészi világnézetben az etikával és a politikával együtt a gyakorlati 
tudományok részét képezte. Nála tisztult le először e három tudományterület eszmerendszere. 
Így az ökonómia tárgya a háztartás és annak rendszere volt, az etika az egyén cselekedeteinek 
megítélésével foglalkozott, míg a politika a polisztársadalomra, tehát az államra és annak hatalmi 
szervezeteire fókuszált. ARISZTOTELÉSZ az etika-politika-ökonómia gondolatrendszert egy 
olyan �gyakorlati filozófia� részének tekintette, amely azzal foglalkozik, miképpen teremthető 
meg az ember számára a jó élet, a boldogság, a közösségi élet lehető legjobb, igazságos rendje 
(16. ábra). Értelmezésében a politikának az �emberi értelemben vett jó� irányában kell 
elkötelezettnek lennie. Az emberek puszta létének biztosítása a gazdaság, az ökonómia feladata: 
a politika a szabadság birodalma, az ökonómia pedig a szükségszerűségé. Az arisztotelészi 
�oikonomia� is következésképpen egy a létfenntartásra és a szükségletek fedezésére irányuló 
háztartás-gazdaságtan. Nem kényszerít arra, hogy alkalmazkodjunk a szűkösség viszonyaihoz � 
tehát nem taszít szegénységbe �, éppen ellenkezőleg, a háztartásfő mértéktartóan és szociális 
szempontból körültekintően kezeli a rábízott vagyont, sőt, a jólét fokozása érdekében képességei 
és lehetőségei szerint gyarapítja azt � addig a bizonyos határig. 
 

 ÖKONÓMIA KREMATISZTIKA 

Kommutatív igazságosság ár = költség kamatszedés 

Disztributív igazságosság társadalmi helyzetnek 
megfelelő 

társadalmi helyzettől 
független 

 
16. ábra: Arisztotelész igazságosság-felfogása 

 
A római kor háztartásokkal kapcsolatos tudománytörténeti szerepe leginkább abban nyilvánul 
meg, hogy a római jog fejtette ki a legvilágosabban a magántulajdon intézményét, az 
államjognak mintegy alárendelve azt. Így vált a tisztán természeti viszonyokon alapuló 
tulajdonból társadalmi intézmény, a társadalom erkölcsi életének fontos tényezője. Ilyen módon 
alakultak ki az ember (háztartás) és a gazdaság, a gazdaság és tulajdon, valamint a tulajdon és az 
állam kapcsolatának legváltozatosabb formái. 
 
A ókort követő századok mindazonáltal nem tüntették el nyom nélkül az antik görögök 
gazdasági gondolkodásának alapvonásait: ezeket részben befogadta és integrálta a középkor 
keresztény filozófiája és teológiája � a katolikus erkölcstanra erős befolyást gyakorló 
skolasztika. Ilyen módon az arisztotelészi háztartástan a gazdaságetika fejlődésére egészen az 
újkorig jelentős hatást gyakorolt. POLÁNYI (1976, 148. p.) kifejezésével élve, 
�ARISZTOTELÉSZ � AQUINÓI SZENT TAMÁS közvetítésével � éppoly nagy hatást fejtett ki 
a középkori városi gazdaságra, mint később SMITH és RICARDO a XIX. századi 
világgazdaságra�. 
 
5.1.1.3 A vallási értékorientációk és hatásuk a háztartástudományra  
 
A korai középkor társadalmának egyik részét a jobbágyok fölött diszponáló vidéki földesurak, 
másik részét a céheket működtető városi polgárok képezték. Az ökonómia még ebben a korban is 
a gyakorlati és etikai előírásokat, ajánlásokat megfogalmazó háztartástant jelentette. Az első 
középkori gazdaságtani felfogások a 13. és a 14. században alakultak ki, amikor egy olyan, a 
háztartási szubmikro rendszereket is integráló gazdaságfejlődési folyamat kezdett kibontakozni, 
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amely választ adhatott a területek eltartó képességét meghaladó népességnövekedés által 
felvetett problémákra. Európa ilyetén módon mozgásban lévő társadalmi-gazdasági evolúciós 
viszonyai közepette a háztartás � értve ez alatt a benne élő személyeket, az épületeket és a 
feudális viszonyoknak megfelelő némi földterületet � fogalomrendszere újabb funkciókkal 
bővült. Ide kapcsolódott az új, túlvilági üdvözülést kereső világnézet, amely az elkövetkező 
századokban nagy hatással bírt a családi háztartások életmódjára. PACIOLI (1445-1514) � aki 
egyébként a kettős könyvelési rendszer kitalálója � felismerte a háztartás és az üzem 
gazdálkodása szétválasztásának szükségességét, amellyel újabb lökést adott a 
munkamegosztáson és a specializáción alapuló organikus gazdaságfejlődési folyamatnak, 
előkészítve a terepet az ipari forradalomnak (vö. HOFFMANN, 1997). 
 
A formálódó keresztényi ökonómia-felfogás természetesen merített az antik görögök 
oikocentrikus filozófiájából. Az keresztényi értékrendnek is megfelelő erkölcsi útmutatásokat 
tartalmazó arisztotelészi háztartástan az antik filozófiával együtt beépült a keresztény 
teológiarendszerbe. A középkori katolikus erkölcstan alapművei jórészt AQUINÓI SZENT 
TAMÁS (1225-1274) nézetein alapultak, ő pedig előszeretettel merített ARISZTOTELÉSZ 
tanaiból. 
 
A korszak meghatározó teoretikusa a városi gazdaság virágzásának idején lépett fel. A házi 
gazdaság korát a kiépülőben lévő ipari munkamegosztás váltotta fel. A keresztény háborúk 
fellendítették a kereskedelmet. A kor viszonyainak megfelelően ő már nem a háztartást, hanem a 
városgazdaságot tekintette a vizsgálódás tárgyának. Mindazonáltal úgy gondolta, hogy a 
kereskedelemnek a valós szükségletek kielégítésére kell irányulnia, és azt élesen meg kell 
különböztetni a nyerészkedésre irányuló tevékenységtől (a katalaxiától). 
 
AQUINÓI jelentős újítása az volt, hogy tulajdonképpen a teljes arisztotelészi életmű érvkészletét 
a teológia szolgálatába állította. Az óeurópai ökonómia eszmerendszerét tehát egyfelől az ókori 
görög filozófusok nézetei, másfelől a középkori katolikus teológiai irányzat, a skolasztika 
befolyásolta. Mindez azonban korántsem magától értetődő folyamat volt, hiszen a középkor 
Európája hosszú időn keresztül volt elszigetelve az antik kultúrkör hatásaitól, illetve a poliszok 
kvázi demokratikus világától eltérően ebben a korszakban hierarchikus, rendi társadalmi 
viszonyok uralkodtak. Ennek megfelelően az antik háztartáskoncepció nem 
hagyományozódhatott kontinuitív módon: a megváltozott társadalmi struktúráknak és 
világnézeteknek megfelelően átalakult. 
 
A háztartások mindennapjaiban is erőteljesen megjelenő keresztényi értékrendre az volt a 
jellemző, hogy a házasságot Isten akaratán alapuló, élethosszig tartó és felbonthatatlan 
szentségnek tekintette, amely a földi élet egyik legfőbb célja, a gyermeknevelés pedig a vele járó 
kötelesség. A keresztényi felfogás a társadalom alapegységeinek a házasságon, mint szentségen 
alapuló családot tekintette � a az antik görög háztartás, az �oikos� így jelentős változáson ment 
keresztül. A különbség abban ragadható meg, hogy míg az antik társadalometikában a polisz 
polgárának személyiségfejlődését leginkább elősegítő élet biztosítása volt a cél, a katolikus 
társadalom-felfogásra az emberi magatartás túlvilági vágyakozás által motivált erkölcsi 
tökéletesítése volt jellemző. 
 
A háztartások a keresztényi etikában a méltó keresztényi élet mindennapi iskolájának, gyakorlati 
terepének tekintendők, ők az igaz keresztényi élet megjelenítői, amely azonban legmélyebb 
értelmében, a dogmarendszernek megfelelően a túlvilági életre való felkészülést jelentette. A 
kínterhes mindennapok elfogadása a egy olyan gazdaságfelfogás kialakulását eredményezte, 
amely a hétköznapi életet a vallásban való hit folyamatos próbatételének tekintette. A szigorú, az 
egyház által lefektetett erkölcsökön alapuló keresztényi értékrendszer ilyen módon az emberi élet 
bensőségesebbé válásához, önmagába fordulásához vezetett és egyben az emberek társadalmi 
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életből (politizálás, filozofálás) való visszavonulását eredményezte. A társadalmi 
szerepvállalástól való önkéntes, ám az egyház által szorgalmazott visszavonulás egy olyan 
szellemi fejlődést eredményezett, amely nem földi, hanem a túlvilági célokra orientálódott. Az 
emberek mindennapjait, létfenntartási tevékenységeit következésképpen évszázadokon keresztül 
a fáradságosság és dolgosság jellemezte, amely jelentős tömegek számára egyben az Isten által 
elrendelt szegénységet is jelentette. 
 
A középkorból fennmaradt nyugat-európai írásos emlékek az uralkodó társadalometikai 
elvárásoknak megfelelően nem csupán az életvitelre vonatkozó gyakorlati praktikák átadására 
koncentráltak, hanem az uralkodó szellemi és vallási irányzatok közösségek, illetve háztartások 
életébe való beszivárgására is lehetőséget nyújtottak. A vallási, társadalmi, ill. politikai 
irányzatok középkortól újkorig tartó váltakozása természetesen a korabeli gazdálkodástani 
gondolkodók művein is nyomot hagyott. A kezdetek elméleti alapművei, mint pl. a 13. 
századbeli �Yconomica� Konrad von MENGENBERG-től, a világot az oikocentrikus 
szemléletmódot tükrözve egy nagy keresztény házként fogták fel (KRÜGER, 1973).  
 
A 15. században virágkorát élő, az antik hagyományokra erőteljesen támaszkodó reneszánszban 
a �sötét� középkor klerikális világa után újra az érdeklődés középpontjába kerül az ember, az 
�uomo universale�. Így érthető, hogy az emberrel együtt a családi élet és a háztartás is újra az 
figyelem fókuszába került. A korszak jelentős, háztartásokkal foglalkozó személyisége volt az 
olasz ALBERTI, akinek �Della Familia� című műve a háztartások lényegéről szól, valamint a jól 
ismert Torquato TASSO, aki költői munkássága mellett a háztartást és a családot is 
tanulmányozta (RICHARZ, 2001, 14. p.). 
 
A középkor vége felé egy új társadalomfejlődési folyamat vette kezdetét: a felvilágosodás. Ez a 
korszak az egyházi és a világi tekintélyelvűségtől való megszabadulást, a mezővárosok 
�emancipációját� és az emberek értelmen és racionalitáson alapuló öntudatosságát hozta 
magával. Mindazonáltal fel szeretném hívni figyelmet arra, hogy míg a kezdődő újkor 
felvilágosodásban megmutatkozó alapvonásai Európa egyes területein különös hangsúllyal 
jelentek meg a gazdaságban is, addig más területeken a gazdálkodás az addig megszokott módon 
folyt tovább. 
 
MAX WEBER (1864-1920) a tudomány, a kultúra, az állam és a gazdaság nyugati világra, az 
�Occidens�-re jellemző, sajátos karakterekkel bíró racionalizálásával kapcsolatban azt latolgatta, 
hogy a gazdasági fejlődés regionális különbségei esetleg a vallási értékrendek sajátosságaiban 
rejlenek. WEBER törekvése az effajta gazdaságetikai és -evolúciós kérdések boncolgatásával az 
volt, hogy rátaláljon a felvilágosodásnak köszönhető, vallási erkölcsösség által determinált 
ethosz egy tényezőjére, amely jelentős szerepet játszott egy bizonyos gazdaságforma, a 
kapitalizmus kialakulásában (WEBER, 1972, 20-21. pp.). WEBER úgy vélte, hogy azokon a 
területeken, ahol a reformáció evangélikus irányzata terjedt el, gyorsabb ipari fejlődés valósult 
meg, mint a katolikus területeken. Ehhez kapcsolódóan megállapította, hogy a protestánsok akár 
uralkodó, akár alávetett társadalmi rétegként, többségi vagy kisebbségi viszonyok között 
egyaránt speciális készségekkel rendelkeztek az ökonómiai racionalizmus terén, míg ez a 
katolikusok esetében semmilyen körülmények között nem volt megfigyelhető. Mindebből arra 
következtetett, hogy ezen eltérő gazdasági viselkedésminták sokkal inkább a különböző 
hitvallások sajátosságaiban rejlenek, mintsem a külső környezeti tényezőkben (WEBER, 1972, 
32. pp.). 
 
A reformáció korszakának gazdasági életére nagy hatással bírt LUTHER azon nézete, amely 
szerint a világi foglalkozások � a �hivatások� � legjobb tudás szerinti végzése az önkiteljesedés 
egyetlen Istennek tetsző útja. Eme lutheránus nézet elterjedése új erkölcsi motívumot adott a 
pénzszerzési tevékenységeknek. Mindazonáltal a reformátor hű maradt a középkor rendi 



 

 86. oldal 

alapokon nyugvó gondolatvilágához és a foglalkozást, a szakmát Isten által elrendeltnek 
tekintette. 
 
Az új gazdaságelmélet fejlődésére nagy hatást kifejtő másik meghatározó vallási tétel a 
kálvinizmusból ered, amely egyfajta lelki aszketizmus � a puritanizmus, amely a predesztináció 
és a megigazulás tanain alapul � elterjedéséhez nyújtott erkölcsi táptalajt. Ez az irányzat a 
kiválasztottságot (amely szerint Isten mindenki sorsát elrendelte a kárhozatra vagy az 
üdvösségre) hirdeti, amelyben az ember egyetlen lehetősége sorsa végzetének elkerülésére: a 
vezeklés. Mivel az ember üdvös vagy kárhozott volta a mindennapi cselekedetek során is 
megmutatkozik, a protestánsok csak egy módon bizonyosodhatnak meg a sorsukról: az erkölcsös 
cselekedetek fölötti szisztematikus önkontroll gyakorlása, a rendíthetetlen hit által, amelynek 
nem lehet más célja, mint Isten dicsőségének földi hirdetése. 
 
Korunk embere számára aligha érthetőek meg a protestánsok üdvözülés iránti kényszeres 
sóvárgásának okai, a munkavégzésben megnyilvánuló szorgalomra és az aszketikus életmód 
erkölcsi magasztalására koncentráló vallási értékrend következményei azonban annál inkább 
nyilvánvalóak. Habár a mindennapi élet nem lett sem szebb, sem könnyebb, puritán és 
gazdaságilag gyümölcsöző volt. Az egyetlen, földi halandó számára megengedett �öröm� a 
foglalkozás terén elért siker, a munkájában megmutatkozó teljesítmény volt. 
 
A különböző vallási irányzatok mélyreható vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a WEBER által 
keresett, a kapitalizmus kialakulásához szellemi-erkölcsi táptalajt nyújtó ethosz a protestáns etika 
eszmerendszerével azonosítható. Erre az erkölcsi normarendszerre ugyanis egy gazdaságilag 
�hatékony� morál volt jellemző. A becsületesség, a mértékletesség, a szorgalom, a 
megbízhatóság és a lelkiismeretesség, valamint a pontosság olyan erények, amelyek hasznosak, 
tartós hatásúak és gazdasági sikerhez vezetnek, mégpedig Istennek tetsző módon. A kapzsiság, a 
tisztességtelen eljárás és a gátlástalanság nem tartoztak az ekkortájt kialakuló nyugati 
kapitalizmus fő jellemvonásai közé, jóllehet ezek a magatartásformák már akkor is előfordultak. 
Mindez olyan gazdaságfejlődést eredményezett, amely csak az újkor protestáns etikáján alapuló 
Nyugat-Európára volt jellemző, a világ más tájaira nem. 
 
A fentiek fényében megállapítható, hogy a napjaink jólétét megalapozó gazdasági gondolkodás 
olyan, mély vallási gyökerekkel rendelkező értékrendszeren alapul, amely a mindennapi 
gazdasági élet során az alábbi megnyilvánulási formákban mutatkozott meg: 
 

- a gyarapodás fontosságában; 
- a racionális gazdálkodás keretfeltételeinek kialakításában: a munkavégzés háztartási 

rendszerből való kiválásában és a specializációban; 
- a munka magas erkölcsi értékében: �aki nem dolgozik, ne is egyék�; 
- a veszélyesnek és megkísértőnek tekintett gazdagság elvetésében, mivel az csak az egyén 

jólétét, nem pedig Isten dicsőségét szolgálja; 
- a luxus, a társasági élet, a szabadidő, és az élvezetek kárhoztatásában � időpocséklásnak 

tekintetve azokat, mivel minden egyes elvesztett munkaóra az Isten szolgálatára fordított 
drága időt rövidíti meg. 

 
Miközben tehát a protestáns gazdaságetika teljes erővel a mértéktelen gazdagság � elsősorban a 
luxus � ellen fordult és fogyasztását a minimálisra szorította, a profitszerzésre irányuló törekvést 
nem csupán legalizálta, hanem egyenesen Istennek tetsző dolognak tekintette. Az ilyen 
gazdaságfilozófia mellett elkötelezett protestánsok számára a jövedelemszerzés ösztönzésének és 
az aszketikus megtakarítási kényszernek eme gazdaságilag meglehetősen hatékony kombinációja 
jelentős mennyiségű tőke képzését és felhalmozását eredményezte. Ebben a folyamatban 
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azonban nem csupán a tőkeképzés tekinthető az egyetlen pozitívumnak, hanem ide sorolható az 
ökonómiailag racionális gazdaságirányítás térhódítása és a javak takarékos felhasználása is. A 
kálvinisták pénzüket tehát gazdasági vállalkozásokba fektették ahelyett, hogy világi hívságokra 
fecsérelték volna, így jöhetett létre a kapitalizmus kialakulásakor nélkülözhetetlen tőke. 
 
A korszakot (is) jellemző vallási és politikai csatározások ellenére a gyakorlati élet központjában 
a napi rendszerességgel folyó létfenntartó tevékenységek álltak. Az ipari forradalom előtti 
korszakban a mindennapi kenyér biztosításának kényszere, a nélkülöző társadalom és egyéb 
események (pl. járványok) miatt a legfontosabb gazdasági ággá a mezőgazdaság vált; mindez a 
háztartástani művekkel szoros kapcsolatban lévő agrártudományi szakirodalmon is tükröződik. 
 
A kor egyik legrégebbi háztartástani szakirodalmi forrása egy angol írás, az 1523-ban megjelent 
�Boke of Husbandry� (FITZHERBERT). A mű a női munka megterhelő voltára, kiterjedtségére 
és komplexitására hívja fel a figyelmet � mai fejjel el sem tudjuk képzelni azt a munkaráfordítást 
és ismeretszükségletet, amellyel a 16. század emberei a korszak változó viszonyai között 
megélhetésüket biztosítani próbálták. Az asszony feladata volt a nehéz edényekben és 
kezdetleges tűzhelyen végzett megerőltető főzés, az akkori higiénés viszonyok mellett 
körülményesnek számító tartósítás és raktározás, valamint a kerti munkák elvégzése a vetéstől a 
betakarításig. A �közös� háztartásvezetésben az asszonyra hárult ezen kívül a szárnyas- és a 
sertéstartás, a tojásgyűjtés, a vaj- és sajtkészítés, a len- és a gyapjú kikészítése, valamint az 
esetlegesen fölös mezőgazdasági termékek piacon való eladása, az egyéb szükséges javak 
beszerzése, de még férjének is segítenie kellett a házon kívüli, sokrétű jövedelemszerző 
munkában. Mindezen túl rá hárult a gyermekgondozás és a lánygyermekek nevelése, valamint a 
ház, az eszközök és a ruházat karbantartása. 
 
A szellemi mozgalom egyik ágának számítottak a német agrár- és háztartástani művek. A 
legelterjedtebb Johann COLER könyve, az első alkalommal 1591 és 1601 között megjelent 
�Oeconomia oder Hausbuch� (későbbi kiadásokban �Oeconomia Rvralis et Domestica�), 
amelyben COLER a háztartásgazdálkodást az ökonómia szinonim fogalmaként használta. A 
könyv a háztartási tevékenységekhez szükséges jártasságok fontosságának bemutatására irányul, 
ennek megfelelően mélyrehatóan foglalkozik a képzettséggel, valamint a férj és az asszony 
munkavégzésével; a házimunkát különösen nagyra becsülték. Fontos, ide kapcsolódó forrásmű 
még Helmhard von HOHBERG �Georgica Curiosa� című műve és FLORINUS �Oeconomus 
prudens et legalis�-a.  
 
A 16. század európai reformációs mozgalmai az egyes országokban � a politikai viszonyok által 
szintúgy befolyásolva � különbözőképpen nyilvánultak meg. Németországban JUSTUS 
MENIUS (1529) türingiai reformátor teológus �Oeconomia Christiana� című írása a gyakorlati 
tudományok arisztotelészi hármas taglalására (etika, ökonómia és politika) támaszkodik (idézi 
RICHARZ, 1997, 105. p.). Az Angliában megjelent és a puritanizmus eszméje által erősen 
befolyásolt �Domestic Conduct Books� könyvek célja az volt, hogy a zavaros szellemi 
társadalmi folyamatok � VIII. Henrik szakítása a katolicizmussal és azt követően az anglikán 
egyház megalapítása � közepette iránymutatást adjon (RICHARZ, 1991).  
 
A műveken átütő szemlélet szerint a gondoskodási, ellátási és létfenntartási tevékenységekhez 
elengedhetetlen a háztartási gazdálkodás, a háztartási szervezet, így az élelmezést biztosító férj 
és asszony, valamint ezek szervezeti egysége, a háztartás � amelyben az asszony a gondozási-
ellátási és a transzformációs, míg a férfi a háztartási kereteken kívülről, pl. a mezőgazdaságból 
származó jövedelem- vagy élelemszerzési tevékenységeket végezte � központi jelentőséggel bírt. 
Ilyen módon mosódtak össze a művekben az élelmiszertermelésre és a családi (háztartási) életre 
irányuló tanácsok és iránymutatások. A háztartás komplex rendszerként való felfogását 
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egyébként jól tükrözi az is, hogy német nyelvterületen a �család� kifejezés a 18. századig nem 
volt használatos, egészen addig a bővebb jelentésű �Hausstand� (háztartás) kifejezést használták. 
 
A korszak összegzéseképpen elmondható, hogy a középkorban a háztartás nem csupán az egyre 
nehezebb viszonyok közötti megélhetést biztosító és az egyház által elvárt életmódot lehetővé 
tévő keret volt, hanem a rendi társadalom, a hierarchikus feudális rendszer alapegysége is egyben 
(pl. jobbágymunkák teljesítése, az adókivetés alapja). 
 
5.1.2 A háztartások nemzetgazdaságtani megközelítése 
 
5.1.2.1 Az iparosodás és a polgári felemelkedés � a klasszikusok és előhírnökeik 
 
A lakosság 18. században tapasztalható erőteljes növekedése az európai társadalmakat hatalmas 
kihívások elé állította. Az preindusztriális agrártársadalom ez idő tájt alakult át ipari 
társadalommá; ez a folyamat lényeges hatással bírt a gazdaság- és társadalomstruktúrára. 
 
A gazdaság egyházi és az állami kötöttségektől való, felvilágosodást követő megszabadulása 
tette lehetővé a nemzetgazdaságtan óeurópai gazdaságtudományból történő továbbfejlődését. 
Immár nem pusztán a gazdasági cselekvés indoklásán volt a hangsúly, az általános 
törvényszerűségeket összefüggésrendszerek segítségével vizsgálták. A korszak gazdasági 
gondolkodására a merkantilisták és a kameralisták, mint legfőbb állami tanácsadók gyakoroltak 
nagy hatást, más tekintetben azonban megemlítendők még a fiziokraták, akik gazdaságfejlődést a 
természet törvényszerűségei segítségével igyekeztek megmagyarázni. 
 
A merkantilisták és a kameralisták mindazonáltal vajmi kevéssel járultak hozzá a háztartás-
gazdaságtani gondolatok fejlődéséhez, mivel érdeklődésük középpontjában az államok jóléte és 
az államháztartás egyensúlyi kérdései álltak. A társadalmi viszonyok jellemzését nem tartották 
feladatuknak, csak a gazdaság felszínén mutatkozó jelenségek magyarázatára, valamint a 
kereskedelmi tőke hatalmának kiterjesztésére törekedtek. Felismerték ugyan, hogy a gazdaság 
anyagi tartalmát a használati érték jelenti (tehát az �oikos�-okon belüli életviteli funkciók 
kiemelkedő fontossággal bírnak), de nem azok gyarapítását akarták, hanem a pénz megszerzését, 
amely a használati értékek realizálási folyamataiban a cserét közvetíti. A polgárok jóléte tehát 
feltétele volt tevékenységük sikerének, nem pedig célja elmélkedésüknek.  
 
Mindamellett azonban, hogy a merkantilista nézetek az antik felfogású, oikocentrikus 
gazdaságtan fejlődését � a kor viszonyainak megváltozása miatt � nem segítették elő, korunk 
ökonómiája szempontjából maradandót alkottak: a merkantilizmus teoretikusai voltak a 
tudományos közgazdaságtan, a mai értelemben vett nemzetgazdaságtan megteremtői. Maga a 
fogalom is ebben az időszakban született meg: 1615-ben Antoine de Montchrétien �Traticité de 
l�économie politique� című művében alkotta meg a közgazdaságtant, a politikai gazdaságtan 
fogalmát (idézi RADÓ, 1976). Jól mutatja az �oikos�-ok krematisztika általi háttérbe szorítását, 
hogy a merkantilisták a közgazdasági jelenségeket nem a termelés és a funkcionalitás, hanem a 
forgalom oldaláról vizsgálták és ennek megfelelően a kereskedelmet tekintették minden érték 
forrásának. 
 
Következésképpen a merkantilisták és eszmetársaik tevékenységét, illetve a gondolati 
megközelítéseiknek hátteret adó és azokat indokoló társadalmi és gazdasági fejlődési 
folyamatokat tekinthetjük egyfajta határvonalnak, ahol az oikocentrikus felfogás háttérbe szorult 
� és hosszú ideig, egészen napjainkig ott is maradt � illetve a krematisztikán alapuló 
eszmerendszer elterjedt. 
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Az 1700-as évekre esik a mai közgazdasági gondolkodást oly nagymértékben meghatározó 
klasszikus ökonómia formálódása. Az angol klasszikusok gondolkodásmódját egy olyan 
társadalmi közeg formálta, amelyben az ipari forradalom hatásai a leginkább érvényesültek. 
Ennek megfelelően liberális elveket vallottak és támaszkodtak a fiziokraták gazdasági körforgás 
elméletre (�laissez faire�), valamint a racionális teóriára, amely fókuszában a gazdaság 
természeti folyamatokkal megmagyarázható törvényszerűségei álltak. Az államot a 
merkantilistákkal ellentétben immár nem a gazdálkodás objektumának, hanem sokkal inkább a 
rendezőelvek betartásáért és alakításáért felelős keretnek tekintették. 
 
Az modern közgazdaságtudomány fundamentumát képező klasszikus tanok legmeghatározóbb 
alakja ADAM SMITH (1723-1790) volt, aki a �Nemzetek gazdasága� című művében az 
arisztotelészi hagyományokat követve saját politikai gazdaságtanát az államférfi és a 
törvényhozó tudományágának nevezi. Az embert önérdekek alapján cselekvő, a saját jólétét 
szem előtt tartó lényként fogta fel és az ökonómiát, a politikát és az etikát újra egy cselekvési 
rendszerbe integrálta. 
 
Ebben az időszakban alakult ki a hagyományos, háztartásra vonatkozó gazdaságtan mellett a 
politikai gazdaságtan vagy más néven piacgazdaságtan (a krematisztika analógiájaként). Ezáltal 
immár két önálló diszciplína foglalkozott a háztartás két alapvető funkcionális területével 
(házvezetés és szerzési tevékenység) és ezek elkülönült célrendszerével. Amennyiben tehát a 
háztartást elsősorban a létfenntartási és a saját szükségletek kielégítésére irányuló tevékenységek 
színterének tekintjük, akkor a piacgazdaságtan feladata a haszon- és jövedelemszerzési 
lehetőségek biztosítása � SMITH megfogalmazásában �csere nélkül senki sem tud élni, s így 
bizonyos mértékig mindenki kereskedővé lesz� (idézi KURZ, 1997, 27. p.). Ilyen módon a 
piacgazdasági diszpozíciórendszer kialakulásával a háztartás jövedelemszerzési tevékenységei 
végképp kiléptek az eredeti, domináns házvezetési aktivitások árnyéka mögül, ahol egészen a 
gazdasági fogalomrendszer kialakulása, tehát az �oikos�-ok definiálása óta meghúzódott. 
 
A piacgazdaság jelenségeire koncentráló gazdaságtudomány előtérbe kerülésével és 
dominanciájával az �oikos�-t kiindulási alapnak, vizsgálati alanynak tekintő ökonómia kezdett 
eltűnni és éppoly kevés figyelmet érdemelt, mint a benne folyó � elsősorban az asszonyokra 
háruló � háztartási tevékenységek. Jóllehet a smithianista felfogás a munkát a nemzetek jóléte 
forrásának tekinti, a csupán a fogyasztás helyszínévé degradált háztartásokon belül folyó 
munkatevékenységeket, amelyek nem piacképes javakat állítottak elő, nem vette figyelembe. Jól 
tükrözi az új gazdasági felfogást LORENZ VON STEIN (1815-1890) műve, amely a nők 
szerepét taglalja a nemzetgazdaság különböző szintjein (1886). Eszerint a férfi feladata a 
produktív jellegű termelőtevékenység, míg a nőé a fogyasztáshoz kapcsolódó munkavégzés. 
 
Könnyen belátható, hogy a �klasszikus� közgazdasági gondolkodás keretei között a háztartástan 
továbbfejlődésének nem voltak adottak a feltételei. A gazdaságtudomány gazdasági körforgásra, 
a piaci viszonyokra és a javak felhalmozására való koncentrálása közepette a háztartások pusztán 
fogyasztási szempontból bírhattak jelentőséggel. Mivel a klasszikusok a gazdasági történések 
elemzésére törvényszerűségeket kívántak megállapítani, az ökonómia hármas integrációja � azaz 
a folyamatok törvényeinek történelmi determináltsága, az értékteremtő teljesítmények etikus 
megközelítése és az emberi szükségletek kialakulásának szocioökonómiai és szociokulturális 
történelmi háttere � érdeklődésük fókuszát elkerülte. 
 
5.1.2.2 A �hagyományos� neoklasszikus háztartáselmélet 
 
A házat, mint életteret és cselekvési rendszert központba helyező gazdaságelméleti felfogás 
elhalványulásával kialakuló deficit az iparosodással és az életkörülmények drasztikus 
megváltozásával vált nyilvánvalóvá � ez megmutatkozott pl. az élelmezés, a közellátás, a 
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gyermeknevelés és a magas gyermekhalandóság problémáiban. Ezekre a kihívásokra a válasz a 
háztartásokra vonatkozó tudomány a 19. század végi, 20. század eleji institucionalizálódása volt. 
Mindennek keretet a neoklasszikus közgazdasági irányzat adott, amely sok szempontból a 
modern gazdaságelmélet kiindulási alapjának tekinthető. Az institucionalizáló megközelítéssel a 
háztartásokat körülvevő gazdasági és társadalmi környezet gyors változása miatt felmerülő 
gondokra kívánták választ találni, és mindezen túlmenően erre az elementáris élettérre 
vonatkozóan egy adekvát definíciót is próbáltak megfogalmazni. Fontosnak tartom azonban 
megjegyezni, hogy bár az institucionalizmus és a neoklasszikus tanok elterjedése időben átfedést 
mutat, az intézményi közgazdaságtani irányzat képviselői nem kiegészíteni, hanem helyettesíteni 
kívánták a neoklasszikus mikroökonómiát. 
 
A neoklasszikus mikroökonómia a termelőket és fogyasztókat, a munka és a tőke kínálatát és 
keresletét �háztartás�, �vállalat�, �állam� és �külföld� nevekkel aposztrofált gazdasági 
szektorokba aggregálta. A közgazdaságtan ezek piaci � elsősorban termék-, munka- és pénzpiaci 
� magatartását kutatatta. Mindazonáltal a nemzetgazdasági modellekben a háztartások döntéseit 
�ex ante� jellegűként vizsgálták. Ezeket a hipotéziseket, valamint megalapozottságukat 
kísérelték meg mikroökonómiai elmélkedések során alátámasztani. Vizsgálati módszerként 
megemlíthetőek azonban azok a statisztikai jellegű empirikus vizsgálatok, amelyek során a 
gazdasági szereplőket aggregálás segítségével modellekbe illesztették be. STREISSLER 
ugyanakkor az 1974-ben megjelent �Theorie des Haushalts� művében megjegyzi, hogy a 
mikroökonómiai háztartáselmélet az elméleti közgazdaságtanban csak marginális szerepet tölt 
be. 
 
A mikroökonómiai háztartástan lényeges ismérveit SCHWEITZER (1991, 70. p.) az alábbiakban 
foglalja össze: 
 

- A háztartás döntéseket hoz termelési tényezőinek kínálatáról és jövedelme 
felhasználásáról. 

- A háztartás költségvetési egyenesének meredeksége ingadozó árviszonyok mellett 
megváltozik. 

- Két termék estében a költségvetési egyenes metszete azokat a termékmennyiségeket 
mutatja meg, amelyről az egyik termék esetében le kell mondani a másik termék 
fogyasztásának növelése érdekében. 

- A határhaszon a hasznossági funkció első deriváltjaként fejezhető ki. 
- U = x1

2 · x2 hasznossági index esetén, 100-as hasznossági érték mellett a közömbösségi 
görbe egyenlete x1 = 10/√x2. Az ehhez kapcsolódó közömbösségi görbék meredeksége 
csökken. 

- Amennyiben a közömbösségi görbék pályája lineáris, a helyettesítés határértéke 
konstans, konvex pálya esetén azonban csökkenő. 

- Az olyan áru helyettesítési hatása, amelynek ára növekszik, mindig negatív. 
- A kereslet közvetlen árrugalmassága, a keresztár-rugalmasság és a 

jövedelemrugalmasság olyan mutatók, amelyek maghatározzák a keresleti magatartást ár- 
és jövedelemváltozás esetén. 

- A �sznobhatás� negatív korrelációt jelez egy áru individuális értékelése és ugyanezen áru 
piaci kereslete között. 

- A jövedelem-szabadidő egyenes általában egyenletesen csökkenő lefolyású. A jövedelem 
és szabadidő azon lehetséges kombinációit reprezentálja, amelyet a háztartás adott 
jövedelemszintek mellett választhat. 
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A felsorolásban foglaltak mélyreható taglalásától elvonatkoztatva könnyen felismerhető a 
mikroökonómiai háztartáselmélet jellege. A neoklasszikusok túlhaladták a racionális keresleti- és 
fogyasztási elméleteket. Ők inkább az egyensúlyi, az allokációs és a növekedési elméletekkel, 
valamint a gazdaság intézményi megközelítésével is foglalkoztak. 
 
A neoklasszikus felfogás eredménye, hogy a gazdaság � WEBER (1958) megfogalmazása 
szerinti � két alapvető típusára, tehát a háztartásokra és a piacgazdaságra két önálló, azonban 
egymást kiegészítő diszciplína épült, miközben a gazdasági gondolkodás szinte kizárólag a 
piacgazdasági folyamatokra koncentrált. Jól tükrözi ezt SOMBART (1863-1941) � a német 
történeti iskola megalapozója � gazdasággal kapcsolatos felfogása. A szerző �A modern 
kapitalizmus� című művében a gazdasági elveket egyszerű dichotómiák szerint taglalja, így 
beszél egyrészt �szükségletfedezeti� és �szerzési elv� közötti ellentétről, másrészt 
�hagyományos� és �racionalista� gazdálkodásról�. Jóllehet EUCKEN a sombarti nézetekkel 
vitatkozva kijelenti, hogy a �szükségletfedezeti� és �szerzési elv� nem értelmes dichotómia, 
mivel az ember a gazdasági célok elérésére minden korban racionális eszközöket alkalmaz 
(SCHEFOLD, 1997), belátható SOMBART gazdasági differenciálásának történelmi � 
arisztotelészi � megalapozottsága és napjainkig ható aktualitása. 
 
A piacgazdasági gondolkodásmód háztartásokra történő adaptációja � amelyet EGNER (1985, 
28. p.) piacgazdasági vagy pénzgazdasági �elárasztás�-ként aposztrofált � csak nagyon 
korlátozott mértékben járult hozzá a háztartások piaci viszonyoktól eltérő életfeltételeinek és -
stratégiáinak, valamint célrendszerének tisztázásához. Az antik ökonómia eltűnésével tehát a 
háztartásokkal foglalkozó gazdaságtudomány institucionalizálódása szükségszerűen következett 
be. 
 
A világ indusztrializációs folyamatai a háztartásokat is közvetlenül érintették. A mezőgazdasági 
és a polgári háztartásokból az iparosítás munkaerőt vont el, a munkásháztartások pedig 
egzisztenciális és lakásproblémákkal küzdöttek. A kor írásai inkább a folyamatok háztartásokat 
érintő negatív hatásaira fordították figyelmüket, mintsem azok iparosodásban játszott szerepére 
(a javak kereslete és a munkaerő valamint a megtakarítások kínálata) (vö. SCHLEGEL-
MATTHIES, 1995). Ebben az időszakban fordult a szociálpolitika figyelme a nők helyzetének 
javítása irányába. Szorgalmazták a nők képzési feltételeinek javítását, melynek jegyében a 
háztartásvezetési ismereteket beiktatták a közoktatás tanrendjébe. Ilyen módon a háztartási 
ismereteket az USA-ban a �Home Economics�, Németországban a �Haushaltskunde� tárgyak 
keretében oktatták (RICHARZ, 2001, 26. p.). Míg a legtöbb európai országban megelégedtek 
azzal, hogy a pedagógusképzésben a háztartástant csupán egy-egy szemeszter keretén belül 
oktassák, Amerikában a háztartással kapcsolatos tudományt � az institucionalizmus jegyében � 
úttörő módon már a 19. század végén egyetemi szinten művelt diszciplínává fejlesztették. 
 
5.1.2.3 Az �új� neoklasszikus háztartáselmélet � a �New Home Economics� 
 
A �New Home Economics�, �neue Haushaltsökonomik� (új háztartás-gazdaságtan) vagy 
�Ökonomik der Familie� (családgazdaságtan) elnevezések a háztartások reálisabb 
megközelítését szolgáló, a mikroökonómia keretein belül továbbfejlődött új irányzatot jelölik. 
Az új háztartástudományi mozgalom magukat �Pioneers�-nek, azaz úttörőnek nevező képviselői 
egy olyan, jövőbemutató definíciórendszert állítottak fel, amely gyökeresen megváltoztatta az 
addig meglehetősen felemás gondolatrendszerű háztartástani elméleteket. Az új iskola az 
arisztotelészi �zoon politicon� analógiájára az ember társadalmi lény voltából indul ki, a 
háztartási tevékenységeket mindig a természeti és társadalmi környezettel fennálló aktív és 
passzív kölcsönkapcsolatokba ágyazva vizsgálja, a környezetet pedig mint az erőforrások helyét 
értelmezi. Ebből kifolyólag az erőforrásokra vonatkozó döntések az irányzat álláspontja szerint 
mindig tekintettel vannak a környezetre (RICHARZ, 1997, 110. p.). Ez a felfogás egyben 
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lehetővé teszi háztartástan ökológiai kiterjesztését is, amelyben az ember nem a környezet 
manipulátoraként, hanem a gondos gazda szerepében tűnik fel (lásd PAOLUCCI�HALL�
AXINN, 1977). 
 
LUCKENBACH szerint a háztartások valós helyzetének megítélése többféle, statikus és 
dinamikus szempontokat figyelembe vevő módszer alapján lehetséges (1978, 211. p.): 
 

I. Statikus szempontok: 
a) a fogyasztói magatartás tevékenységanalitikus interpretációja és 
b) az időfelhasználás-elméletek és a munkajövedelem endogenizálása; 

 
II. Dinamikus szempontok 

a) az időfelhasználás-elméletek dinamizálása és 
b) a tőkejövedelem endogenizálása. 

 
A fogyasztói magatartás tevékenységanalitikus interpretációja � amelyet LANCASTER 
alkalmazott először 1966-ban � a fogyasztást (amelyet CÉCORA [1985] �életviteli technológia�-
ként definiál) nem tekinti teljes mértékben adottnak és preferenciák által befolyásoltnak. A 
Lancaster-tétel szerint az individuális hasznosságot a jószágok tulajdonságainak bizonyos 
kombinációja határozza meg. A háztartás tehát olyan módon tud hasznosságra szert tenni, hogy 
az inputként beszerzett termékek tulajdonságait a háztartás rendszerén belül megváltoztatja, azaz 
fogyasztásra alkalmassá teszi. A háztartás tevékenységei következésképpen a termelési funkciók 
segítségével meghatározhatók és a termeléselméleti (üzemtani) ismérvek mentén 
optimalizálhatók. 
 
Az időfelhasználás-teóriát és a munkajövedelem endogenizálásának (I./a) elméletét GARY S. 
BECKER (1965) és LINDER (1973) dolgozta ki. BECKER és követői először a szabadidő és a 
munkaerőpiacra való belépés közötti választást modellezték, majd áttértek a háztartás belső 
munkamegosztásának és munkaerő-piaci stratégiájának bonyolultabb elemzésére. A keresletet és 
a fogyasztást vizsgáló hagyományos elméletektől és a Lancaster-tételtől eltérően így a Becker-
féle megújított mikroökonómiai háztartástan figyelembe vette a fogyasztás és a háztartási 
tevékenységek időigényét is. 
 
BECKER gondolati modellje a következő megfontolásokból indul ki: 
 

- A magánháztartás a termelési folyamat utolsó láncszemeként megjelenő produktív 
�üzem�, ahol a különböző idő-jószág kombinációkat inputként alkalmazva a háztartási 
szempontból hasznos javakat (�commodities�) előállítják, és amelyek aztán ilyen 
minőségükben � outputként � a szükséglet kielégítését szolgálják. 

- A háztartások döntéseket hoznak a háztartástagok rendelkezésére álló, korlátozott 
időmennyiség jövedelemszerzési és háztartási tevékenységek (háztartási termelés) közötti 
felosztásának módjáról. 

- A piacgazdaság rendszerében jövedelemszerzési célra fordított idő mennyiségét a 
bérszínvonal határozza meg, amely aztán az árak függvényében a jószágok iránti 
keresletet is determinálja. 

- A háztartásgazdasági rendszeren belüli, háztartási tevékenységekre (háztartási 
termelésre) fordított idő és piacon beszerzett jószágok kombinációja � azaz a piaci javak 
transzformációja � eredményezi a szükségleteket legmegfelelőbb módon kielégítő 
fogyasztást (�commodities�). 

- Amennyiben a bérszínvonal változatlan termékárak mellett emelkedik, a háztartás 
dönthet, hogy növeli vagy csökkenti a keresőtevékenységre fordított időfelhasználást, 
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attól függően, hogy a fennmaradó idő és a pótlólagosan megszerzendő jószágok 
kombinációja milyen hasznosságot eredményez a háztartás számára. 

- Amennyiben a háztartás a magasabb bérek miatt nagyobb időinput-mennyiséget fordít 
pénzkereső tevékenységre, akkor a magasabb jövedelemből megvásárolható jószágoknak 
időtakarékos módon kell hasznosulniuk. Ám ha a magasabb jövedelemből olyan jószágok 
kerülnek beszerzésre, amelyek a szükségleteket legkomplexebben kielégítő fogyasztást és 
az ehhez kapcsolódó háztartási transzformációs tevékenységeket (�commodities�) csak 
nagyobb időráfordításokkal képesek biztosítani (pl. lakókocsi vagy sífelszerelés), akkor 
vagy a jövedelemszerzésre fordított időinputokat, vagy pedig a háztartási tevékenységek 
egyéb területeinek (pl. gyermeknevelés, karbantartás) időfelhasználását kell csökkenteni. 
A háztartás teljes haszna ugyanis csak ilyen módon optimalizálható. Megjegyzem, hogy 
véleményem szerint a modern jóléti társadalmakban ennek a racionális és optimalizáló � 
azaz a kényelmet előtérbe helyező � magatartásnak köszönhető a születések számának 
folyamatos csökkenése is. 

 
Az időfelhasználás-elméletek dinamizálása (I/b.) szintén BECKER és GHEZ (1975) 
munkásságához köthető és tulajdonképpen a korábbi statikus teória és az ANDO, BRUMBERG 
és MODIGLIANI nevével fémjelzett, 1954 és 1963 között kidolgozott dinamikus fogyasztási 
életciklus-elmélet közötti kohéziós kapcsolatot jelenti (SCHWEITZER, 1991, 73. p.). Az elmélet 
abból a feltevésből indul ki, hogy a háztartás időfelhasználását és szükségleteit egész 
életciklusára vonatkozóan megtervezi, valamint elképzelései vannak az életpálya során elérhető 
jövedelem nagyságára vonatkozóan is, amely aztán a hasznosságmaximalizáló döntések során 
orientációs pontként jelenik meg számára. A háztartás szempontjából tehát dilemma tárgyát 
képezi, hogy az általa választott �életviteli technológiák� immár nem csupán egyetlen periódus 
viszonyaitól függenek (mint a statikus modell esetében), azoknak a következő periódusok 
időallokációs döntéseire is kihatásuk lesz. 
 
A dinamikus, időallokációra vonatkozó elmélet segítségével a háztartás komplex rendszerének 
egyensúlya válik vizsgálhatóvá, mivel az a keresleti és a kínálati aktivitásokat szimultán módon 
képes megragadni (LUCKENBACH, 1978, 212. p.). LUCKENBACH új keresletelméletének 
érdekessége éppen abban rejlik, hogy az a háztartáselméletet nyitottá tette más 
gazdaságelméletek eredményeinek integrálására.  
 
A tőkejövedelem endogenizálása alatt a háztartás azon képességét értjük, hogy adott periódusban 
felhasznált idő- és jószáginputokat a következő periódus idő- és jószáginputjainak előkészítésére 
is igénybe veszi: megtakarít, tartós termelési vagy fogyasztási cikkekbe és saját munkaerejének 
(humán erőforrás) fejlesztésébe, azaz képzésébe invesztál. Az effajta háztartási elhatározások az 
adott periódust érintő, idő- és a jószágfelhasználásra vonatkozó döntésekkel szimultán módon 
mennek végbe.  
 
A �New Home Economics� elsősorban a mindennapi élet ökonómiáját kívánta vizsgálata 
tárgyává tenni, az irányzat képviselői előszeretettel használták �A Discipline of Everyday Life� 
(a mindennapi élet tudománya) kifejezést. Az élet mindennapos dolgai, a rendszeresen ismétlődő 
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó problémák álltak az érdeklődés középpontjában, ezért 
központi jelentőségűvé vált a háztartásmenedzsment (home management), amely egyébként a 
háztartások különböző történelmi felfogásaiban rekurzív módon rendre megjelenik. A 
háztartásmenedzsment pragmatikusan a háztartási célok elérését elősegítő erőforrás-felhasználás 
tervezését és megvalósítását jelenti (DEACON�FIREBAUGH, 1988), bővebb értelmezésben 
pedig a családi célokat szolgáló erőforrások előteremtésére irányuló céltudatos magatartásként 
jelenik meg (RICHARZ, 2001, 28. p.). A kitűzött célok szoros összefüggésben állnak a háztartás 
szubjektív és a társadalom objektív módon determináló érték- és normarendszerével és egyben 
vezérfonalként szolgál az eszközrendszer megválasztásához. Az erőforrások az eszmei és 
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materiális célok elérésének fontos komponensei és nem csupán az időt, az energiát, a pénzt és a 
tárgyiasult javakat foglalják magukban, hanem az ugyan kevésbé figyelembe vett, azonban 
éppoly fontos tudást, érdeklődést, képességeket, tapasztalatokat, magatartást, a háztartástagok 
interakcióit, eljárásmódokat és közösségi intézményeket. A természeti és társadalmi környezet a 
háztartásmenedzsment-koncepciókban nem csupán az erőforrások helyeként jelenik meg, hanem 
a menedzsment-tevékenységre pozitív vagy negatív módon ható erőtérként is (17. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ábra: A háztartás és környezete 
[Forrás: RICHARZ, 2001, 29. p. alapján] 

 
A háztartástudományi felfogásokat megújító �New Home Economics� úttörő jellege ellenére 
támaszkodott az antik tradíciókra (az oikocentrikus vilgnézetre) és egyben jelentős 
tudományszervezési folyamatokat indukált a világ számos országában. Eszközrendszere 
dinamikus, mivel a háztartásokat érintő társadalmi változásokat konstruktív módon képes 
lereagálni. Az új háztartástudomány az első olyan tudományterületek egyike, amely képes volt 
túllépni a nyugati patriarchális világrend tradícióin: a háztartás immár nem a nyilvánosságtól 
elszeparált, a nők számára élettérként kijelölt szféra. A modern társadalmak háztartásaiban nincs 
többé jelentősége a hierarchikus viszonyrendszereknek, az emberek egyenjogúsága 
eredményeképpen pedig a háztartások váltak a demokratikus társadalmak elementáris 
egységeivé. 
 
5.1.3 A háztartással kapcsolatos gazdaságtani megközelítések értékelése, háztartás 
lehetséges szerepei a posztindusztriális korban 
 
Az ókortól kezdődő, elsősorban a társadalom tulajdonviszonyait érintő fejlődési folyamat azt 
eredményezte, hogy a háztartáson belüli, a termelési feladatok megvalósítását lehetővé tevő 
erőforrások elkülönültek a fennmaradó tevékenységekhez szükséges egyéb erőforrásoktól. Ez a 
differenciálódás tudatosan ment végbe, mégpedig azon a nézeten alapult, mely szerint a háztartás 
a fogyasztás szolgálatában áll, és a termelőtevékenységet az árucsereviszonyok szem előtt 
tartásával folytatják. A házigazdaság kezdetben felölelte a háztartást és a gazdálkodó egységet 
(mint napjainkban a családi gazdaságok), a későbbiek során azonban ez a két alapfunkció mind 
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élesebben elkülönült egymástól. A fejlődési folyamatban a házigazdaság mellett � részben annak 
transzformációjával � alakult ki a pénzjövedelem-orientált gazdaság, végső fejlettségi szintjén a 
vállalat, mint a gazdaságnak a háztartással mind lazábban összefüggő alakja. 
 
Általános vélekedés szerint a tőkés vállalat kibontakozása, fejlődése és diadala számviteli 
fejlődés eredménye. Álláspontom szerint azonban ez szervesen következett a háztartási szerkezet 
előzőekben részletezett differenciálódási folyamataiból, amely során a homo sapiens sapiens 
elkülönítette egymástól a magánháztartás és a gazdasági tevékenység számbavételét (lásd pl. 
PACIOLI tevékenységét, aki a XV. sz. végén a kettős könyvvitel elterjesztésén munkálkodott, 
melynek alapelve a kereskedő magánháztartásának az általa végzett gazdasági tevékenységtől 
való különválasztása volt). 
 
ARISZTOTELÉSZ munkásságának mai posztmodern társadalmunk szempontjából legfontosabb 
felismerése az volt, hogy bizonyította: a pénzhajhászás a háztartási keretekből kilépve többé nem 
ismer korlátokat. A modern gazdasági viszonyok mértéktelensége, a gazdasági növekedés 
minden áron való hajhászása és a hagyományos elveken alapuló ökonómia �menthetetlensége� 
eleve reménytelenné teszi a létfenntartás alacsonyabb szintű fogyasztás által történő 
megvalósításának lehetőségét megfogalmazó gondolatok akceptálását; ez egyértelműen az 
arisztotelészi bölcsesség modern kori tagadását jelenti. POLÁNYI (1976, 147. p.) is 
megdöbbentőnek nevezi, �hogy korunkban milyen megvetéssel kezelik ARISZTOTELÉSZ 
ökonómiáját�. Valójában pedig ARISZTOTELÉSZ vetette fel először teljes nagyságában azt a 
kérdést, hogy milyen helyet foglal el a gazdaság a társadalomban. A gazdálkodás immár nem 
tekinti vezérelvének a mértékletességet és az adakozást; a legújabb kori ember, a �homo 
oeconomicus consumens� racionális gazdasági viselkedésének legfőbb ösztönző princípiumává a 
hedonizmus és az utilitarizmus vált. 
 
Ha az oikonomia és a krematisztika fogalmakat mai ismereteink szerint hasonlítom össze, négy 
hangsúlyos különbség mutatkozik meg: 
 

1. az ökonómia nem rövid, hanem hosszú távra irányul; 
2. az ökonómia a költséget és a hasznot az egész közösség, nem csupán a tranzakció 

résztvevői szempontjából értelmezi; 
3. az ökonómia a konkrét használati értékre és annak korlátozott felhalmozására koncentrál, 

nem az elvont csereértékre és a korlátlan felhalmozásra; 
4. az ökonómia ismeri az �elég� fogalmát, a krematisztika pedig előnyben részesíti a még 

több jószág megszerzését. 
 
A fentiek alapján megkockáztatható a kijelentés, hogy a GNP lényegében véve krematisztikus 
modell, amely arra a feltételezésre épül, hogy az egyén gazdasági jóléte korrelál az egészben vett 
piac növekedésével. Bizonyos fokig az oikonomia és a krematisztika közötti differencia 
napjainkban is tovább él a gazdaság profitorientált és nonprofit jellegű szektorainak 
megkülönböztetésében. 
 
A közgazdasági gondolkodás kezdeti időszakával kapcsolatosan fontosnak tartom annak 
hangsúlyozását, hogy ARISZTOTELÉSZ magyarul megjelent műveiben (pl. Politika, 1969) a 
háztartási életre vonatkozólag következetesen a �családkormányzás� elnevezést használják � 
véleményem szerint helytelenül. A téma vonatkozó külföldi szakirodalmi műveit elemezve vált 
számomra világossá a fogalom valódi, sokkal komplexebb jelentése. Meggyőződésem, hogy az 
általam hibásnak, de legalábbis elnagyoltnak vélt magyar fordítás nem fordítói műhiba: magyar 
nyelvterületen a közelmúltig egész egyszerűen sem a filozófiában, sem a 
közgazdaságtudományban nem merült fel a háztartástan definiálásának, illetve tudományos 
megközelítésének igénye. Mindezt csak tetézte a filozófiai művek kényszerűen marxista 
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felfogású kommentálása, amely ugyan a munkaérték-elméletre és a társadalmi osztályok 
differenciáltságára koncentrált, a háztartási tevékenységekre azonban kevésbé. 
 
Az áttekinthetőség megkönnyítése érdekében 18. ábrán grafikusan ábrázolom a háztartástani 
felfogások fejlődési folyamatait. Az �oikos�-okkal kezdődő tudomány evolúciójának 
demonstrálása azonban elképzelhetetlen a nemzetgazdasági elméletek fejlődésének és 
irányzatainak integrálása nélkül. Ezekről ugyan áttekintésemben csak érintőlegesen teszek 
említést, mégis fontosnak tartom szerepük szemléltető feltárását, mivel ezen teóriák szoros 
kölcsönkapcsolatban állnak a háztartástannal, illetve mert a háztartások minden közgazdasági 
irányzatban így vagy úgy, de megjelennek. 
 
A háztartásgazdasággal kapcsolatos, vallási, kulturális, társadalmi és gazdasági folyamatok által 
formált történelmi felfogások alapján lehetőség nyílik a háztartások morfológiai szempontokat is 
figyelembe vevő tipizálására. Ezek alapján megkülönböztetem: 
 

� a tradicionális (fundamentális) háztartást, amely leginkább az óeurópai ökonómiai 
felfogásnak felel meg; 

� a progresszív materialista háztartást, amelynek életvitelét a protestáns etika 
befolyásolja; 

� a modern háztartást, amelyben a �homo oeconomicus consumens� lakik, és amelynek 
szellemi közege a növekedésorientált gazdaságfilozófia; 

� a humánus (emberközeli) háztartást, amely elsősorban a �New Home Economics� 
ideálja és amelyben a családi, ill. adott esetben a nem vér szerinti interperszonális 
kapcsolatok és viszonyrendszerek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az immár kvázi 
automatikus módon működő létfenntartási folyamatok és ezért inkább családi 
háztartásnak nevezendő. 

 
A négy felsorolt háztartástípus közül az első kettő csaknem változatlan formában megtalálható a 
fejlődő országok társadalmaiban. A jelenlegi társadalmi devianciákért és a monetizált, 
globalizálódó világgazdaság dehumanizációjáért, a népességeloszlás csaknem felfoghatatlan 
differenciáiért a harmadik típus, a modern háztartás tehető (a társadalmi-gazdasági környezettel 
való kölcsönkapcsolatain keresztül) részben felelőssé. 
 
A nyugati világ indusztrializációja fő hajtóelemének, a hasznosságot erénynek tekintő morálnak 
áldozatai is voltak. Ennek az időszaknak vesztesei voltak azok, akik nem tartoztak a 
gazdaságilag eredményesek közé, illetve akik hozzájárultak a sikerhez, azonban abból csupán 
elenyésző mértékben részesültek: a gyári munkások. A természet is jelentős áldozatokat hozott, 
amelynek határokat nem ismerő kizsákmányolása napjainkban is tovább folyik. A legújabb 
korban elterjedt, egy új gazdasági racionalitáselméleten nyugvó, a termelési kultúrát alapvetően 
meghatározó gazdaságfilozófia már rég megszabadult vallási gyökereitől. Az aszketikus 
beállítottság a protestantizmus egy ritkán előforduló és alapjában véve nem kívánatos 
maradványa. A jóléttel kapcsolatos igények szükségesek ahhoz, hogy a gazdasági növekedés 
ütemét fenntartsuk. Márpedig a gazdasági növekedés hatásai elsősorban azoknál csapódnak le, 
akik egyébként is jómódúak és magasabb szintű igényekkel valamint a legtöbb, gyarapodást 
szolgáló eszközzel rendelkeznek � és akik magasabb színvonalú fogyasztása a növekedést a 
leghatékonyabb módon fenntartja. 
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A 19. század táján lassan kifejlődő nyugat-európai szociálpolitika és a II. Világháború utáni, a 
�harmadik világ� számára nyújtott fejlesztési segélyrendszer létrejöttét kísérő fáradságos 
történelmi út (gyarmatok függetlenségi harca és az azokat követő, általában a nagyhatalmak 
közötti hidegháborús feszültség lecsapódásának tekinthető polgárháborúk, stb.) tulajdonképpen 
mind a krematisztika diadalát és az ökonómia eredeti, arisztotelészi, katolikus és protestáns 
felfogásának vereségét jelentik. Elvégre a korlátok nélküli gazdasági növekedés érdekében a 
legszegényebb országokat is el kell látni (segélyek formájában érkező) pénzeszközökkel � 
vásárlásaik és fogyasztásuk aztán majd újabb lendületet ad a világgazdaságnak. Ennek a 
gazdasági versenyfutásnak a költségeit természetesen az utánunk következő nemzedékek és a 
természet fogják megfizetni, amelyet ez a felfokozott aktivitás tönkretesz. 
 
Azt a történelmi tanulságokon alapuló, az antik és a középkor gazdaságfilozófiáját tükröző 
�ökonómiát�, amely egy tudatos fogyasztási magatartás irányába orientálódik, és azt tekinti 
erénynek, ha valaki kevesebb jószágmennyiséggel is képes biztosítani megélhetését, mint a 
másik, most kell újra kitalálnunk. Ez azonban létfontosságú az emberiség jövője szempontjából. 
Ennek az új közgazdasági eszmerendszernek újra háztartásgazdaságon kell alapulnia. Egy olyan, 
a korábbi korok eredményeit szintetizáló háztartásökonómián, amely az elfogyasztás, a 
megsemmisítés és az eltüntetés helyett a (köz)javak és a valós emberi értékek fenntartását 
szolgálja. 
 
A negyedik típus, az idealisztikusnak tekinthető humánus háztartás leginkább az ókori antik 
gondolat- és interperszonális kapcsolatrendszer modern kori felelevenítése, természetesen a 
hierarchikus patriarchális elemektől megtisztítva. A régi klasszikus, háztartástannal foglalkozó 
filozófusok gondolatainak felelevenítéséhez következésképpen egy olyan, archaikus példát 
követő �homo oeconomicus� eszményképére van szükség, aki sohasem fogyaszt vagy használ 
többet, mint amire szüksége van15. Amennyiben pedig egyes javak szükségleteit meghaladóan 
állnának rendelkezésre, azokat olyanokkal osztja meg, akik abban hiányt szenvednek (ahogy ezt 
pl. a mohamedán vallás is hirdeti � lásd a Perzsa-öböl menti államok vagy Malajzia 
segélyprogramjai a szegényebb mohamedán arab országok számára). Életkoncepciójának fontos 
célja a rendelkezésére álló vagyon minőségének javítása esetleg gyarapítása, amely nélkülözi a 
személyes gyarapodásra való törekvést. Ennek a �homo oeconomicus�-nak � az antik 
görögökhöz hasonlóan � további fontos életcélja lehetne a politikai tevékenykedéssel és 
világnézetének filozofálás általi kiterjesztésével való foglalatosság, amely talán nem csupán a 
háztartáson belüli, de a társadalmi jóléthez és toleranciához is hozzájárulna. 
 
A háztartások átalakulása, funkcióváltozása napjainkban is tart. Kezdődött a munkamegosztással 
és a specializálódással, melynek eredményeképpen fontos létfenntartó tevékenységek kerültek ki 
a háztartás szervezetéből a makrogazdasági körforgásba, majd folytatódott a háztartás 
�piacosodásával�, a fogyasztás-centrikus jóléti társadalmak kialakulásával. A modern, ill. 
posztmodern kor új életformát követel. Egyre több, eddig háztartási körben végzett tevékenység 
tevődik át a szolgáltatói szektorba, elég csak jelzésképpen megemlíteni a jóléttel terjedő éttermi 
étkezést és étel-házhozszállítást, a mosodák igénybevételét, a takarító- és házvezető személyzet 
alkalmazását, vagy a gyermeknevelés közösségi intézményeit. A háztartást inkább társadalmi 
számbavételi és makrogazdasági alapegységnek tekintő posztmodern életforma megmutatkozik 
az ingázás intézményében és az alvóvárosok létrejöttében is. A háztartás intézménye valójában a 
fiziológiai, reprodukciós és regenerációs tevékenységek színterévé redukálódott; 
közösségszervező és létbiztosító, személyiségfejlesztő funkciója csak a rurális térségekben 
maradt meg. 
 
 
                                                 
15 Az archaikus értelmezésű �homo oeconomicus� DAHRENDORF-nál [1985] �homo sociologicus� elnevezéssel 
jelenik meg. 
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A háztartások funkcióvesztésének egyes megnyilvánulási formáit az alábbiakban foglalom össze: 
 

� A háztartás szerkezetének beszűkülése 
A kétkeresős családmodell elterjedése miatt a klasszikus, kvázi önálló munkakörben 
végzett háztartási létfenntartó tevékenységek egyre inkább eltűnnek. A fejlett 
országokban ezzel párhuzamos történelmi evidenciaként, de egyben a jelenlegi 
háztartásszervezési problémákat okozó fejlődési folyamatként említhető meg a nők 
emancipációja és a születések számának egyre erőteljesebb csökkenése, a társadalmi 
korfák �lombozatának� megnövekedése. Ennek a felismerésnek köszönhető a �főállású 
anyaság� intézményének virágzása egyes gazdagabb országokban, a szociális gondozói, 
családi kisegítői munkakörök szerepének felértékelődése, valamint a gazdasszonyképző 
középfokú intézmények presztízsnövekedése a modern jóléti államokban. 

� A háztartási kontinuitás megtörése 
A modern háztartások működésének időintervalluma egyre inkább az alapító személyek 
élethosszához kapcsolódik, nem pedig az archaikus gyakorlatnak megfelelő, egymást 
követő generációk által átfogott időtartamhoz. Ezzel szorosan összekapcsolódik az 
ingatlanpiac fejlődése (egyes háztartások nagyfokú mobilitási kényszere és 
hajlandósága miatt) és a vidéki ingatlanok relatíve alacsonyabb értéke (a vidéki 
mezőgazdasági lakosság helyhez kötöttsége és a gazdasági kiteljesedés lehetőségének 
hiánya miatt). Nem tekinthető véletlennek, hogy a fejlődő országok esetében az 
emberek túlélésének záloga a többgenerációs háztartásszerkezet: minél több az utód, 
annál nagyobb az esély arra, hogy � állami nyugdíjrendszer hiányában � az öregkori 
élethez szükséges források biztosítva legyenek. 

� A háztartási autonómia eltűnése 
A háztartások a makroökonómiai gazdasági körforgás által (is) determinált módon 
egyre szorosabb függőségi viszonyba kerülnek a piaccal, amely egyben cselekvési 
lehetőségeiket is beszűkíti. A háztartási autonómiának egy magasabb, ám egyre 
csökkenő foka maradt fenn a rurális térségek háztartásai esetében, ahol a saját 
előállítású javak és szolgáltatások, valamint a munkacserék nagyban hozzájárulnak a 
közösségek nehéz gazdasági viszonyok közötti túléléséhez, illetve prosperáló 
időszakokban a �takarékos� gazdaságszervezetnek köszönhetően némi tőkeképzésre is 
lehetőséget nyújtanak. Ahogy a mezőgazdaság mind intenzívebbé válik, úgy csökken a 
háztartások fontossága a termelő és elosztó tevékenységben, ugyanakkor nő a 
háztartások szerepe a jószág és a föld átörökítésében � e két hatás gyakran kiegyenlíti 
egymást. Így tehát a mai értelemben vett, GDP-számításon alapuló gazdasági fejlődés a 
vidéki térségek háztartásai számára nem csupán a pénzben kifejezhető jólét 
növekedését fogja jelenteni, hanem a túlélő- és reagálóképesség csökkenését is egyben. 
Nem nehéz belátni, hogy amennyiben a vidéki háztartások jelentős része a jobban és 
egyenletesebben fizető szekunder, ill. tercier szektorbeli munkakörökben helyezkedik 
el, a �klasszikus� falusi háztartási tevékenységek (pl. állattartás, növény- és 
gyümölcstermesztés) hiánya gazdasági recesszió esetén a munkanélküliség jelentős 
megnövekedésével jár és komoly létfenntartási problémákat okoz. E súlyos problémák 
kezelése így jelentősebb állami transzfertömeget fog igényelni, mint a napjainkban 
irracionális módon működő, a szürkegazdaság határterületeit is integráló mezőgazdaság 
támogatása. Ennek a felismerésnek köszönhető a multiszektorális, multifunkcionális 
mezőgazdasági modell elterjedése, amely egyben a pluriaktivitás fenntartását is 
szorgalmazza. 
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� A tekintélyelven alapuló háztartási hierarchiarendszer felbomlása 
Az emberek gazdasági és társadalmi döntései egyre inkább individuálissá válnak. A 
továbbiakban nem tekinthető célnak egy rossz házasság vallási szempontok szerinti, 
minden áron való fenntartása és általános jelenség az utódok családi fészekből való 
mihamarabbi kirajzása. A felgyorsult gazdasági fejlődésnek és az ezzel párhuzamos 
társadalmi migrációs folyamatoknak köszönhető a családi háztartások biztonságot 
nyújtó szerepének megszűnése, azaz az egyszemélyes, ún. �szingli� háztartások 
térhódítása (lásd 19. ábra). 

� Háztartási tevékenységek elvesztése 
A gazdasági-társadalmi evolúciós folyamatok eredményeképpen a háztartások 
szükséglet-kielégítési lehetőségei kibővültek: egyre gyakrabban vesznek igénybe piaci 
szolgáltatásokat, melynek köszönhetően jelentős háztartási feladatok ellátása immár a 
piacra hárul. A háztartások, illetve a családok saját fogyasztásra történő termelésének 
elemzésében az ún. háztartás-gazdaságtani megközelítésmód (household production 
approach) az uralkodó irányzat, amely a hangsúlyt az árakra és a technológiára helyezi. 
Ez az elemzésmód képes feltárni a háztartások néhány �elkészíteni vagy megvásárolni� 
típusú döntésének a lényegét, de másfajta háztartási termelőtevékenységek � mint pl. az 
oktatás, az egészségügyi ellátás vagy a biztosítás � is jobban elemezhetők a tranzakciós 
költségek elvén nyugvó elmélet szemszögéből. 
 

Korunk jóléti, ipari társadalmainak fejlődése a posztindusztriális társadalom irányába mutat. Ez 
legalább akkora szerkezeti és szemléletmódbeli változásokat fog jelenteni, mint a 17. században 
kezdődő iparosodás és az azt követő kolonizáció. A jövőbeni gazdasági-társadalmi állapotokra 
nagy hatással lesz a szabadkereskedelem, valamint a világméreteket öltő specializációs és 
egyúttal koncentrációs folyamatoknak köszönhetően erőre kapó globalizáció, amely olyan 
változásokat fog indukálni az egyes régiók gazdaságszerkezetében, ill. munkaerőpiacán és az 
emberek egzisztenciális feltételeiben, amely az alapegységként fungáló háztartásokat sem hagyja 
érintetlenül. Mindez nem csupán a társadalom elementáris egységeiben élő emberek számára 
jelent újfajta kihívásokat, hanem a háztartással foglalkozó tudomány számára is. 
 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a posztindusztriális társadalmak háztartásaiban élők nem csupán 
reagálnak a természeti és társadalmi keretfeltételek változásaira, hanem maguk is aktív, 
mozgásterük lehetőségeit optimalizáló és kitágító szereplőként jelennek meg. Ez megnyilvánul 
pl. abban a pufferfunkcióban, amelyet a háztartások gazdasági és társadalmi krízishelyzetek 
esetén betöltenek, és amelynek eredményeképpen a hivatalos statisztikák és becslések által alig 
elképzelhető módon megélhetésüket biztosítani képesek. 
 
A többszemélyes, különösen az egészen a legutóbbi évtizedekig dominánsnak számító, nukleáris 
családon alapuló háztartásmodell térvesztése, valamint az egyszemélyes háztartások fejlett jóléti 
államokban tapasztalt radikális, akár az összes háztartás egyharmadára rúgó (pl. Németország) 
elterjedése16 egyrészt a demográfiai folyamatok eredményeként, másrészt azonban a 
�hagyományos� társadalmi értékek és -normák posztmodern átalakulásának � amely 
tulajdonképpen az individualizmus erősödését jelenti � megnyilvánulási formáiként foghatók fel 
(vö. 19. ábra). Az új élet- és együttélési formák kialakulása � pl. a lakóközösségek, egyedül élők, 
gyermekeiket egyedül nevelők, a házasság nélkül együtt élők, örökbe fogadók � általában egyéni 
döntések eredménye. Ezek egy részének mindazonáltal jelentős kihatása van az államra és a 
társadalomra (pl. a születési ráta csökkenése); jövőbeni hatásuk a nyugdíjrendszerre és az 
alternatív közgazdaságtanban újfent hangoztatott �társadalmi szerződésre� csak megjósolhatók. 
 
                                                 
16 Magyarországon az egyszemélyes háztartások aránya az összes háztartáson belül 23,9%-ot tesz ki, melyen belül a 
nyugdíjasok aránya 78,9% (KSH, 2002) 
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19. ábra: A magyarországi háztartások összetétele 

[Forrás: KSH, 2002] 
 
A családok térvesztésével, szétzilálásával járó társadalmi folyamatokkal párhuzamosan a 
háztartástudománnyal határos diszciplínák figyelme is egyre inkább a stabilabbnak mutatkozó 
háztartásokra irányul. Az �oikos�, azaz a ház, a háztartás politeiához, közösséghez való 
viszonyának fontosságát hangsúlyozó axióma elfogadása mellett prognosztizálható, hogy a 21. 
század globalizáció és hálózatépítés (Internet, kapcsolati hálók, MLM rendszerek, stb.) által 
determinált világában a háztartástudomány horizontja tekintélyes mértékben kitágul. 
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5.2 A CSALÁDI GAZDASÁGOKAT MŰKÖDTETŐ HÁZTARTÁSOK 
VISELKEDÉSMINTÁI EGY SZOCIOÖKONÓMIAI EMPIRIKUS KUTATÁS 
TÜKRÉBEN 

 
Napjainkban a primer szektorként értelmezett mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségének 
fokozatos zsugorodása ismerhető fel, amely egyidejűleg az ágazat termelési és fejlődési 
lehetőségeinek földrajzi elhelyezkedés és üzemnagyság szerinti polarizálódását is jelenti. A 
mezőgazdasági termelés gazdasági jelentősége � a mezőgazdasági foglalkoztatottak és az ágazat 
GDP-hez való hozzájárulását tekintve � a vidéki térségekben folyamatosan csökkenő tendenciát 
mutat. Ez a folyamat a mezőgazdasági ágazaton kívül álló objektív okok miatt (pl. a szekunder 
és a tercier szektor nagyságrendekkel nagyobb növekedési potenciálja) már az elmúlt 
évtizedekben elindult, azonban csak a 14 évvel ezelőtti gyökeres gazdasági-társadalmi 
transzformáció tette lehetővé azt, hogy a jelenleg is � éppen a szabadpiaci folyamatok 
érvényesülése miatt � problémákkal küszködő, mezőgazdasági tevékenységet folytató 
háztartások jövedelemszerzési diverzifikációja a piacgazdaság alaptörvényei szerint 
meginduljon. Az eddig zömmel mezőgazdasági háztartások nem csupán mezőgazdasági 
aktivitást tartalmazó jövedelemkombinációi elsősorban a rendszerváltás utáni piaci 
bizonytalanság, az agrárpiaci rendtartás rendszerének ideológiáktól függő, akár évenkénti 
változtatása és a tisztázatlan tulajdonviszonyok és az ezek következtében fellépő 
jövedelemfluktuáció és munkaerő-piaci egyensúlyhiány miatt alakultak ki. A következmény 
természetesen az lett, hogy az eddig szinte kizárólag mezőgazdasági tevékenységet � korábban a 
háztáji gazdaságokban, majd egyéni gazdálkodóként � folytató háztartások kiegészítő, a 
mezőgazdasági üzemen kívülről származó jövedelem megszerzésére lettek kényszerítve. A több 
lábon állás jelentősége tehát a vidéki háztartásokban megnövekedett.  
 
A mezőgazdaság nemzetgazdasági számlarendszerben megmutatkozó jelentőségének fokozatos 
csökkenése azonban nem csupán a háztartások és a többnyire hozzájuk kapcsolódó üzemek 
szempontjából kényszerít ki bizonyos fokú gazdálkodási diverzifikációt, hanem a regionális 
fejlődést is befolyásolja, különös tekintettel a vidéki térségekre. Ezt a törvényszerűséget a 
gazdaságpolitika és az annak részét képező agrár- és regionális politika is felismerte, így 
napjainkban egyre több szó esik mezőgazdaság ún. társadalmi jóléti funkciójáról, amelybe a 
teljesség igénye nélkül a természeti környezet, mint az emberi lét alapvető feltételének 
megőrzése-védelme, a táj ápolása és fenntartása valamint a megfelelő településsűrűség és 
infrastruktúra-ellátás (és ezen keresztül a túlméretezett urbanizációs-agglomerációs terek 
kialakulásának megakadályozása) tartozik. 
 
Amiatt, hogy a mezőgazdálkodás az üzemet, a háztartást és a családot is érinti, és így az 
ágazatban végbemenő átalakulási folyamatok három alrendszerre is hatással vannak, az érintett 
kistérségekben élesebben vetődik fel egy sor alkalmazkodási és strukturális probléma 
(munkanélküliség, életminőség alakulása, demográfiai folyamatok, piaci problémák, stb.). 
 
5.2.1 A családi gazdaságok fogalmi körülhatárolása 
 
Magyarország átalakuló mezőgazdaságában a családi gazdaságok preferált helyzetet élveznek. 
Európai mintára hazánkban is igyekeznek meghonosítani az eddig alig létező családi 
gazdálkodást, mint önálló szervezeti formát. Mindazonáltal fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
Magyarországon a családi-háztartási alapon szerveződő mezőgazdasági üzemek csekély 
hagyománnyal rendelkeznek. 
 
A II. Világháború utáni földosztás eredményeképpen létrejött paraszti kisbirtokok 
tulajdonképpen a mai értelemben vett családi gazdaságok előfutárainak tekinthetők, még ha ezek 
a többnyire törpe méretű birtokok alapvetően más cél- és eszközrendszerrel rendelkeztek is. Az 
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1945-ös földosztás azért tekinthető különleges jelentőségűnek, mert a korábbi félfeudális 
viszonyoktól eltérően a parasztság tömegeinek tette lehetővé valamilyen mértékű föld 
birtoklását. A földreform alapjaiban formálta át a magyar agrárstruktúrát, mivel abból 
gyakorlatilag eltűntek a nagy- és középbirtokok (ROMÁNY, 1998). 
 
A több szövetkezeti beszervezési hullámot követően alakult ki a kolhoz típusú szövetkezetek 
sajátosan magyar változata, amely a fokozatos lazításnak és a gazdasági nyitásnak megfelelően 
az 1970-es évektől kezdve lehetővé tette a háztáji gazdaságok kialakulását illetve a kistermelés 
elterjedését. Az ebben az időszakban egyre erősödő formában jelenlévő mezőgazdasági 
kistermelés agrárgazdasági oldalról részben szintén kapcsolatba hozható a családi gazdasággal, 
azonban e mezőgazdasági vállalkozásai forma a családi gazdaságoktól szociológiai, politikai és 
vállalat-gazdaságtani alapon jelentős mértékben elkülönül (ALVINCZ�VARGA, 2000, 17. p.). 
 
A rendszerváltás után a különböző politikai kurzusok változó hangsúllyal ugyan, de mind fontos 
politikai és gazdasági célnak tekintették egy olyan mezőgazdasági üzemi forma kiemelt 
támogatását, amely részben professzionális módon működik, ugyanakkor a vidék 
népességmegtartásában és a családi jólét biztosításában is kiemelkedő szerepet játszik. A nyugat-
európai és az észak-amerikai példák adottak voltak, azonban hazánkban jelentős problémát 
okozott a történelmi kontinuitás és a megfelelő tőkemennyiség hiánya (SZÉNAY-VILLÁNYI, 
2000) 
 
A magyarországi politikai-, gazdasági- és társadalmi rendszerekben és alrendszerekben 
bekövetkezett változások a mezőgazdaságban is jelentős szerkezetváltozást okoztak, s egyben a 
mezőgazdasági üzemek szemléletváltásához is vezettek. A szerkezetváltáson belül elsősorban az 
üzemek számának megsokszorozódását, az eleinte csökkenő, majd � a racionális gazdasági 
folyamatok következményeképpen � növekvő átlagos birtokméreteket, az elsősorban a regionális 
adottságokra épülő gazdálkodási ágak fokozott specializációját és a szocioökonómiai 
differenciálódási folyamatokat kell kiemelnem. 
 
A családi gazdaságok fogalmi körülhatárolása előtt fontosnak tartom az európai és az észak-
amerikai családi gazdaságok sajátosságjegyei közötti differenciálást, mivel a közbeszédben és 
néhány szakirodalmi munkában a farm és a családi gazdaság még napjainkban is szinonim 
fogalmakként tűnnek fel. Az európai vagy ázsiai értelemben vett családi gazdaságok valóban sok 
szempontból hasonlatosságot mutatnak az amerikai, illetve az ezzel vállalat-gazdaságtani 
szempontból rokon (ausztrál, új-zélandi, dél-afrikai, kanadai, stb.) farmokkal, de meglehetősen 
különböznek is azoktól. Mindkettő alapvetően családi munkaerőt vesz igénybe, de működésük 
gazdasági, természeti feltételei és ezáltal az erőforrások allokációs és kombinációs lehetőségei 
eltérőek. ALVINCZ és VARGA (2000, 18. p.) szerint az átlagos farm és a családi gazdaság 
közötti talán legjelentősebb eltérés, hogy a családi gazdaságok tulajdonosainak hosszabb távú 
célkitűzései között kiemelt helyet foglal el az egymást követő generációk megélhetésének 
biztosítása, amely természetesen a tőkeellátottság nagyobb fokú állandóságát és a földpiac stabil 
működését is feltételezi. A farmok esetében viszont nem csupán a tulajdonosok viszonylag 
szerényebb megélhetésének biztosításáról beszélhetünk, hanem egy erőteljes 
profitorientáltságról. 
 
A történelmi és földrajzi determináltsággal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az európai 
mezőgazdaság nagy népsűrűségű régiókban működik, s jelentős a szerepe a kisebb települések 
túlélésében. Ezzel szemben a tengerentúli magas versenyképességű mezőgazdaságok � Egyesült 
Államok, Kanada, Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, stb. � többnyire ritkán vagy viszonylag 
ritkán lakott (adott esetben 1-2 fő/km2), agrártermelésüket az európaival össze nem vethető 
településszerkezettel jellemezhető térségekben folytatják. 
 



 

 104. oldal 

Az európai agrártermelésre jellemző továbbá az is, hogy nem csupán a végtermék-előállítás a 
cél, hanem a vidék arculatának megőrzése, a vidéki közösségek fenntartása, a környezeti javak 
előállítása is. Ezt a komplex szerepkört korábban a mezőgazdaság �kettős hivatásá�-nak, az 
utóbbi évtizedben pedig a �multifunkcionális mezőgazdaság� nevezték (HALMAI, 2002) 
 
A mezőgazdasági termelést folytató családi gazdaságokat gazdálkodásuk vizsgálatakor 
árnyaltabban kell megközelíteni. Más szektorok gazdasági szereplőihez viszonyítva ugyanis a 
családi gazdaságok speciális természeti (föld, mint fő termelési erőforrás) és gazdasági 
(szabályozott agrárpiac) környezetben gazdálkodnak, amely adottság természetesen kihat a 
hatékonyságra és ezen keresztül a versenyképességre is. 
 
Családi gazdaságok értelmezésekor egyrészt a jogszabályi környezetet, másrészt az elméleti 
hátteret kell figyelembe venni. 
 
A 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján a családi gazdaság legfeljebb 300 hektár 
nagyságú termőföld tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező 
gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó 
vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, 
készlet, stb.) hasznosításával legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag 
közreműködésén alapuló gazdálkodási forma, amelynek keretében érvényesülhetnek a családi 
tradíciók is. A családi gazdaság mezőgazdasági tevékenységet (növénytermesztés, kertészet, 
állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás) és kiegészítő tevékenységet (falusi- és agroturizmus, 
kézművesipari tevékenység, fűrészáru feldolgozás, elsődleges élelmiszer feldolgozás, a 
mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi- és állati eredetű 
hulladék hasznosítása, nem élelmiszer célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből 
keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítés) folytathat. A családi gazdaságnak a 
gazdálkodón kívül (aki élethivatásszerűen foglalkozik mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és 
kiegészítő tevékenységgel) még legalább egy taggal kell rendelkeznie (közreműködő családtag). 
A családi gazdálkodó a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat 
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel 
rendelkezik (vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, 
illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott), legalább 3 év 
óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. 
 
A vonatkozó jogszabályok tehát egyértelműen olyan családi gazdaságok kialakulását 
szorgalmazzák, amelyek saját termelésükkel képesek fedezni a hátteret nyújtó háztartás és az 
abban élő család szükségleteit és ezen kívül még némi tőkeképzésre is alkalmasak. A hazai 
szabályozás ugyanakkor a nyugat-európai példákhoz képest kissé szigorúbbnak és nem kellően 
körültekintőnek tűnik, hiszen a multifunkcionális mezőgazdaság preferálásával ellentétes módon 
a részmunkaidős mezőgazdasági tevékenység végzését nem igazán ismeri el és támogatja. 
Jóllehet ezt a helyzetet némiképpen oldja az őstermelők jogi környezetének szabályozása, 
mégsem tekinthető ideálisnak az a törvényi állapot, amelyben a hasonló sajátosságokkal és 
szervezeti háttérrel rendelkező termelőkre meglehetősen eltérő jogszabályok vonatkoznak. 
 
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy ezt a kategóriát nem lehet csupán a jog oldaláról értelmezni, 
ezért szükségesnek tartom a családi gazdaságok elméleti szempontból történő való 
megközelítését is. 
 
A családi gazdaságok fogalmi lehatárolásakor GASSON és ERRINGTON definícióját (1999) 
tekintem irányadónak. Ez alapján hat kritériumot meghatározása lehetséges, hangsúlyozottan 
elméleti szempontból, nem szigorúan vett funkcionális meghatározásként: 
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- A vállalkozás tulajdonjoga a gazdaság vezetőjének kezében az irányítással kombinálódik. 
- A vezetők vér szerinti, vagy házasság révén szerzett rokonsági kapcsolatban vannak. 
- A családtagok � a gazdaság vezetőit is beleértve � a vállalkozáshoz tőkét biztosítanak. 
- A családtagok � a gazdaság vezetőit is beleértve � mezőgazdasági munkát végeznek. 
- A vállalkozás tulajdonjoga és az irányítás az idő elteltével generációról generációra száll. 
- A család a gazdaságban lakik. 

 
A családi gazdaság tehát egy olyan vállalkozás, amely a családi kapcsolatrendszerre és a belső 
erőforrásokra épít. A tőke a család tulajdonában van, amely vezeti a gazdaságot és egyben végzi 
a termelőtevékenységet. Alapvetően családi munkaerőre támaszkodik, de szükség esetén idegen 
munkaerőt is alkalmazhat. A családi gazdaságban szorosan összefonódik a háztartás és a 
gazdaság, az önfogyasztás és az árutermelés. Az erőforrásoktól függően a családi gazdaságokra 
az eltérő méret, termelési szerkezet, és az össztermelésen belül eltérő arányú árutermelés a 
jellemző (ALVINCZ�VARGA, 2000, 17. p.). 
 
Az alapkoncepció � azaz a nyugat-európai gyakorlat � szerint a családi gazdaságnak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy család megélhetését biztosítsa. Ez persze az esetek 
többségében nincs így, azonban a főfoglalkozású családi gazdaságok esetében 
minimumkritériumként 50% hozzájárulást határozhatunk meg a család teljes bevételén belül. Ez 
a családi gazdaság-típus tovább tagolható a teljes jövedelmet biztosító családi gazdaságokra, 
ahol a mezőgazdaságon kívüli jövedelem kevesebb, mint 10 százalék, illetve a kisegítő 
jövedelemmel működő családi gazdaságokra, ahol a külső jövedelemforrás mértéke 10 és 50% 
közötti. A részmunkaidős (kisegítő) családi gazdaságokban a gazda a munkaidejének kevesebb, 
mint felét tölti a gazdasággal kapcsolatos tevékenységek elvégzésével, vagy pedig a 
mezőgazdaságból származó jövedelem nem éri el a háztartás összjövedelmének 50%-át. 
MAGDA (1998) a magyarországi birtokviszonyokat figyelembe véve a főfoglalkozású családi 
gazdaságokat területméret (ill. az annak megfelelő egyenérték) alapján három további csoportba 
sorolja be: családi kisgazdaság (5-15 ha), családi gazdaság (15-50 ha) és családi középüzem (50< 
ha). A szerző a családi gazdaságok jellemzőjeként megemlíti a háztartással való összefonódást, a 
család ellátására való törekvést és a családi munkaerő foglalkoztatására való tartós 
berendezkedést. 
 
A családi gazdaságok szerepvállalása az EU integráció után mindenképpen az agrárium 
alappilléreként jelenik meg, mivel az Európai Unió egyre inkább ökoszociális elemeken alapuló 
mezőgazdasági prioritásai leginkább a családi gazdálkodókon keresztül válhat kézzelfoghatóvá. 
 
5.2.2 A kvalitatív felmérés megállapításai 
 
A mezőgazdasági tevékenységet folytató családokat olyan egységként kell tekintenünk, ahol a 
család és a mezőgazdasági üzem illetve a munka és az élet színtere szorosabban összefonódik, 
mint más, ilyen jellegű termelési funkcióval nem rendelkező családok esetében.  
 
Miközben majdnem mindegyik, vizsgálatba bevont mezőgazdasági háztartás rendkívül sokféle, 
diverzifikált tevékenységet folytat és ennek ellenére egyfajta egyensúlyi kényszerben találja 
magát, ha a háztartás erőforrásainak rövid-, közép- vagy hosszú távú allokációjáról van szó. 
Éppen az erőforrás-felhasználás változásával függ közvetlenül össze a mezőgazdasági családi 
üzem fejlődési dinamikája is. 
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A kiértékelésre került 89 család 6 és 410 hektár közötti nagyságú birtokokon gazdálkodott, ezek 
közül 56 főtevékenységként foglalkozik a mezőgazdasági termeléssel. A vizsgált gazdaságok 
mezőgazdaságból származó bevétele 1 millió és 38 millió forint között mozog. A gazdaságok 
36%-a kertészettel és szőlészettel-borászattal, 40%-a szántóföldi növénytermesztéssel, 16% 
állattenyésztéssel és 8%-a egyéb mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik. 
 
A gazdaságok vezetői a megkérdezés időpontjában 21 és 65 év közöttiek voltak, a legtöbben 
közülük házasok. Az idősebbek közül már 29-nek megvolt a kiszemelt utódja, aki a gazdaság 
vezetőjének visszavonulása után átveszi a gazdálkodás irányítását. Figyelemreméltó az a tény, 
amely egyben tükrözi a magyarországi társadalmi viszonyokat és a vidéki nők családi funkcióját, 
hogy a vizsgált gazdaságok vezetői 93%-ban férfiak voltak. 
 
A különböző viselkedési minták tipizálása (figyelembe véve a szerkezetváltás okozta 
problémákkal való megbirkózást) a család gondolkodási- és cselekvési kereteinek bizonyos, 
mindig visszatérő és ezért tipikus mintáin alapul. Az alábbiakban részletezett tipizálás és 
csoportosítás különbözik a hagyományos üzemi vagy szocioökonómiai klasszifikálástól, mivel 
szubjektív döntési kritériumokat is figyelembe vettem. 
 
A viselkedési- és alkalmazkodási minták differenciálása során a következő determinánsok 
bizonyultak hatékonynak: 
 

a) a gazdaságra vonatkozó szerkezeti jellemzők 
- a gazdaság relatív nagysága 
- a gazdaság belső szervezeti struktúrája 
- a telephely 

 
b) a családi szerkezet jellemzői 

- családi helyzet 
- a mezőgazdasághoz való emocionális kötődés 
- tradicionális irányultság/beállítottság 

 
A mezőgazdasághoz való emocionális kötődés érzelmileg hangsúlyos, nem szükségszerűen 
racionális elkötelezettséget jelent a mezőgazdaság által determinált élet- és munkaforma 
irányába. 
 
A tradicionális beállítottság alatt a hosszabb időn keresztüli kitartást értem a kipróbált, bevált és 
megfelelőnek tartott kulturális formák és (élet)tartalmak mellett. A tradíció 
irányultságának/beállítottságának foka meghatározza, hogy ebben a körben mely alternatívák, 
innovációk és egyéni problémamegoldások fejlesztetők ki illetve valósíthatók meg. 
 
A felmérés eredményei alapján három általánosnak tekinthető fejlődési tendencia bontakozik ki 
(20. ábra): professzionalizálódás, stabilizálódás és visszavonulás. Ezek az alkalmazkodási 
formák további kategóriákra oszthatók fel. A professzionalizálódó mezőgazdasági háztartások 
két típusa ismerhető fel: a modernizálók és az innovatívak. A gazdaságok stabilizálásának 
módja a családok alkalmazkodási mintái alapján szintén két részre tagolható: a kivárókra és 
elfogadókra. Az életvitelszerű mezőgazdasági termeléstől való visszavonulás a mezőgazdasági 
tevékenység tekintetében tulajdonképpen megegyezik a lemondó magatartással. 
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20. ábra: A vizsgált háztartások magatartásmintáinak kategorizálása 

 
A következőkben az öt kategorizált csoportot jellemzem részletesen a kutatás eredményei 
alapján. 
 
A modernizálók 
 
Az elvégzett klasszifikálás alapján ebbe a csoportba 18 család sorolható. A gazdaságok relatív 
nagy mezőgazdasági területtel (36 és 410 hektár között) és átlag feletti mezőgazdaságból 
származó jövedelemmel (12 millió és 38 millió forint között) rendelkeznek. Ezek a családi 
gazdaságok nagyrészt a megye jobb mezőgazdasági adottságokkal rendelkező kistérségeiben 
működnek. 
 
Az üzemek irányítói fiatal házaspárok illetve olyan idősebb gazdák, akiknek örököse � aki 
továbbviszi a gazdaságot � már biztosított. A mezőgazdálkodást végző családtagok 
monoaktívak, azaz amennyiben nem az oktatásban vesznek részt, otthon a saját, illetve a szülői 
gazdaságban, háztartásban tevékenykednek. A gazdaság irányítói általában különböző szintű 
mezőgazdasági végzettséggel rendelkeznek, jellemző azonban, hogy az utódok képzettségi 
szintje magasabb, mint a jelenleg gazdálkodó generációé. Megállapítható volt az is, hogy az 
utódok magasabb szintű képzését a szülők messzemenőkig támogatják, a különböző fokú 
elméleti képzésekben részt vevőket a gazdaságban végzett munka alól mentesítik. 
 
Kiemelendő momentum, hogy adott családi gazdaság két, együtt dolgozó nemzedéke közül az 
idősebb generáció a mezőgazdasági tevékenységben és az ehhez kapcsolódó életstílusban 
jelentős szerepet tulajdonít a hagyományoknak és az emocionális kötődésnek � ami persze 
bizonyos esetekben a racionalitás szempontjából gátló tényezőként jelentkezik �, míg a fiatalabb 
generáció viszonyulása professzionálisabb és progresszívabb, a gazdálkodást csekélyebb 
érzelmi töltettel a jövedelemszerzési módok egyikének tekinti. 
 
A jövőre vonatkozó elképzelések, tervek elemzéséből kiderül, hogy a gazdálkodó családok 
nyitottak az erőforrások bővítése és fejlesztése iránt (pl. földvásárlás, bérlés, gépfejlesztés, 
állami pályázatok kihasználása, nyitottság a termelői integrációra, feldolgozási tevékenység 
elkezdése). Ezt egyben egyfajta növekedési kényszerként ítélik meg, mivel tisztában vannak 
azzal, hogy a család biztonságos megélhetését, következő generációk számára történő 
tőkeképzést és általában társadalmi felemelkedésüket csak a fokozatos, permanens expanzió 
jelentheti. 
 

A mezőgazdasági tevékenység
STABILIZÁLÓDÁSA 

(51 háztartás) 

A mezőgazdaságból való 
VISSZAVONULÁS 

(8 háztartás) 

KIVÁRÓK 
(24 háztartás) 

ELFOGADÓK 
(27 háztartás) 

INNOVATÍVAK 
(12 háztartás) 

LEMONDÓK 
(8 háztartás) 

A mezőgazdasági tevékenység 
PROFESSZIONALIZÁLÓDÁSA 

(30 háztartás) 

MODERNIZÁLÓK 
(18 háztartás) 
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A professzionális módon gazdálkodó családokat a többirányú munkavégzés, a pluriaktivitás 
gátolná a megfelelő színvonalú és hatékonyságú mezőgazdasági termelés végzésében, ezért 
igyekeznek elkerülni azt. 
 
A �modernizálók� kategóriába tartozó családi gazdaságok főbb ismérvei összefoglalóan: 
 

a) a gazdaságok a mezőgazdasági tevékenységet közép- és hosszú távon is elsődleges 
jövedelemszerzési forrásnak tekintik, ez a hozzáállás pl. a beruházási tevékenység 
magasabb színvonalán is tetten érhető; 

b) a gazdálkodás menedzsmentjének színvonala átlagon felüli, jellemző a technikailag és 
ökonómiailag hatékony módszerek alkalmazása a tervezés, a szervezés és a 
munkavégzés során; 

c) bizonyos fokú specializáció (pl. fajta szerint) és az ipari igényeknek megfelelő 
termeléstechnika alkalmazása; 

d) a gyermekek tudatos szakmai képzése és taníttatása (pl. továbbtanulás mezőgazdasági 
szakképzésben vagy agrár-felsőoktatási intézményben. 

 
A gazdálkodás fejlődése csak abban az esetben indul el a professzionalizálódás irányába, ha 
megfelelő közép- és hosszú távú célok megfogalmazásra, célirányos és összehangolt 
intézkedések pedig bevezetésre kerülnek és mindehhez a kellő erőforrások is rendelkezésre 
állnak. A professzionális gazdálkodás elsősorban a felszerelés és az eszközök korszerűségétől 
függ. Mindezen túlmenően a fejlődési lehetőségeket is ki kell használni, amelyben szerepet 
játszik az alapvető beállítottság, az újra való fogékonyság, az informáltság színvonala valamint a 
családi gazdaságot működtető család alkalmazkodási képessége és mentalitása. Az ebbe a 
kategóriába tartozó gazdálkodók ennek megfelelően igyekeznek lépést tartani a korral és 
gazdaságaik változó viszonyokhoz való alkalmazkodását biztosítani. 
 
Az innovatívak 
 
Az �innovatívak� csoportjába 12 család tartozik. Az üzemi szerkezetre vonatkozó tulajdonságok 
tekintetében ezen csoport professzionalizmusa csak csekély mértékben különbözik az előző 
csoportétól. Ezen családi gazdaságok szintén nagynak tekinthetők (17 és 267 hektár közötti 
birtokkal) és a jövedelmük (11 millió és 24 millió forint között) is kedvezőnek mondható.  
 
Ebben a csoportban találjuk a klasszikus családi üzemeket � azaz nyugati szakirodalomban 
használt terminológiának megfelelő családi gazdaságokat �, ami azt is jelenti, hogy a 
családtagok többsége részt vesz a gazdálkodási tevékenységben. A fiatalabb generáció ebben az 
esetben is hosszabb időt töltött tanulással, mint a szülők. Gyakran egyáltalán nem találunk 
idősebb generációt a gazdaságban, melynek okait valószínűleg az elmúlt 50 év mezőgazdasági 
történetében, azon belül is a rendszerváltás következményeiben kell keresnünk. 
 
Érdekes momentum, hogy az ebbe a körbe sorolt gazdaságok nagyobb hányada nem az adott 
tájkörzetre jellemző termékek termelésével foglalkozott. Az innovatív szellem ezáltal is 
felismerhető, hiszen a családok a racionális logikát és a rendelkezésre álló információkat 
követve képesek voltak szakítani az akár veszteségeket is okozó tradíciókkal. 
 
Az itt reprezentált gazdaságok részben többször hajtottak végre változtatást gazdaságuk 
rendszerén, szerkezetén és szervezésén, a térbeli rugalmasság, mobilitás által pedig vállalkozó 
szellemben kockázatok vállalására is hajlandók voltak. Az innováció megvalósítása során sem a 
hátrányos telephelyi adottság, sem a piacok távolsága nem jelent számukra akadályt. 
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Rendelkeznek azzal készséggel, hogy saját ötleteket valósítsanak meg. Így ezen gazdálkodók a 
mezőgazdálkodást � néhány esetben nem pénzügyi okok által kényszerítve � más, a 
gazdasághoz kapcsolódó vagy a mezőgazdasági funkcióra épülő másodlagos tevékenységekkel 
kombinálják (pl. falusi turizmus vagy ökológiai gazdálkodás). Joggal tekinthetjük tehát őket a 
multifunkcionális, multiszektorális mezőgazdaság letéteményeseinek; mint azt fentebb 
említettem, a professzionalizálódók másik csoportja, a modernizálók inkább gátnak, hátráltató 
tényezőnek tekintették a mezőgazdaságon kívüli dolgokkal való foglalkozást. 
 
Az előzőekben elmondottakból megállapítható, hogy az innovátorok csoportjánál sokkal 
hangsúlyosabban mutatkozik meg a tradíciókkal való szakítás (innovatív termékszerkezet és 
hajlandóság a multifunkcionális tevékenységekre). Tetten érhető ez az életstíluson és az 
életmódon is, amely kevésbé emlékeztet a rurális térségek viszonyaira, és egyben bizonyítja, 
hogy falun, ill. tanyán is lehet minőségi életet élni � persze ha az anyagi feltételek adottak. 
 
Az ebbe a csoportba tartozó gazdaságvezetők � a modernizálókhoz hasonlóan � tisztában 
vannak a hazai agrárpiac anomáliáival, világosan látják a piaci zavarok okait és az 
agrárszabályozás hibáit. Ebből fakadóan felismerik a feldolgozási tevékenység folytatásának, ill. 
az integrációnak a fontosságát is. Valószínűleg ők lesznek azok, akik elsőként alkalmazni tudják 
a KAP előírásait és akik sikeresen folyamodnak fejlesztési támogatásért az uniós forrásokhoz. 
 
A modernizálók csoportjától eltérően � ahol a termelés specializált és teljesen gépesített � itt 
nagyobb jelentősége van a háztartástagok munkába való bevonásának. A közös munkavégzés az 
üzem szempontjából létkérdés. Ennek oka a diverzifikáltabb tevékenység és a termelés relatíve 
alacsonyabb hatékonysága. 
 
A fentiekben leírtak által érthetővé válik, hogy a családi szerkezetből fakadó tulajdonságok � 
különösen a tradicionális irányultság relatív alacsony foka � az ezen csoporthoz tartozó 
gazdaságok esetében nem játszanak lényeges szerepet.  
 
Az innovátorok hasonló módon szervezik gazdaságuk működését, mint a modernizálók, azzal a 
különbséggel, hogy a növekedés lehetőségeit nem a termelés intenzifikálásában és bővítésében 
látják, hanem az olyan áruk termelésére való átállásban, amelyek � legalább a közvetlenül 
elérhető piacok számára � kevésbé gyakorinak számítanak (pl. primőr zöldségek, bodza). A 
diverzifikációs tevékenységek körébe tartozik ezen kívül az extenzifikálás (amelynek a 
kibontakozó Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program ad különös hangsúlyt), a tovább-
feldolgozás és a közvetlen piaci értékesítés is. Az általános trendektől való eltérésben, a piaci 
rések felfedezésében látják expanziójuk lehetőségeit. 
 
Tulajdonképpen az innovátorok karakterjegyeivel rendelkező gazdaságoknak van a legnagyobb 
esélyük arra, hogy valódi, �klasszikus� családi gazdasággá váljanak, mivel a diverzifikáltabb 
tevékenységi területek lehetővé teszik az összes érdekelt családtag bevonását, sőt még az 
üzemen túlmutató családi kooperációt is (pl. a kereskedelemben). A modernizálók esetében 
viszont a magas fokú gépesítettség és a specializáltság miatt az is elképzelhető, hogy egy 
szántóföldi kultúrára alapozott gazdaság vezetője egyedül is képes a teljes gazdaság 
működtetésére. 
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A kivárók 
 
A �kivárók� csoportja 24 családi gazdaságot foglal magába. Ezek a családok közepes, illetve 
nagy méretű gazdaságot működtetnek. Birtokuk nagysága 12 és 95 hektár között változik, és 
fontos megjegyezni, hogy általában elérték az esetükben � elsősorban a munkaerő-kapacitást 
figyelembe véve � optimálisnak tekinthető méretet. A gazdálkodásból származó árbevételük 9 
millió és 25 millió forint között mozog. 
 
A gazdaságokat működtető családok összetétele heterogén. Egy részük fiatal vagy középkorú, 
más részük idősebb, akinek utódlása, átörökítése még nincs biztosítva. A gazdaság fejlődéséről 
elsősorban belső családi tényezők, mint pl. a családtagok rendelkezésre álló munkaereje, 
döntenek. 
 
A gazdaságok irányítóinak egy része abszolvált mezőgazdasági tanulmányokat, másik részük 
pedig a mezőgazdálkodást a családjából vagy korábbi munkahelyéről (általában 
termelőszövetkezet) tradícióként hozta magával. A házaspárok nagy része monoaktív, több 
esetben a gazdálkodás mások részére nyújtott mezőgazdasági szolgáltatással kombinálódik. Az 
ebbe a csoportba tartozó gazdaságok kitűnnek a szervezeti struktúrában és a gazdálkodás 
módjában tetten érhető stabilitásukkal. 
 
Az üzemi fejlesztés a további fennmaradás biztosítása nélkül nem tűnik célszerűnek. Az idegen 
munkaerő igénybevétele � amely egyébként a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató 
gazdaságban szokványos � nem válik megfontolás tárgyává, mivel az nem tűnik kifizetődőnek. 
A gazdaságban felmerülő munkafeladatokat tehát a rendelkezésre álló családi munkaerővel kell 
megoldani, amely azonban egyben azt is jelenti, hogy az üzemi továbbfejlesztésről olyan 
családon belüli faktorok, mint pl. a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás döntenek. Ezen 
gazdaságok jövője ilyen módon az utódok pályaválasztásától függ. A hivatás megválasztására 
pedig nem csupán a családon belüli tényezők, hanem külső faktorok (pl. agrárpolitikai jelzések 
és a tényleges állami intézkedések) hatással bírnak. 
 
Ezeknek az üzemeknek a jövője elsősorban azon múlik, hogy megvalósul-e az átörökítés, azaz 
lesz-e olyan családtag, aki a tevékenységet továbbviszi. Ezért a várakozás, az döntési kényszer 
idejének kitolása a jellemző, addig is azonban igyekeznek a termelést szinten tartani. Ezek a 
gazdaságok elsősorban belső családi okok miatt kerültek szembe az utódbiztosítás 
problémájával, mindazonáltal a külső okok is megemlíthetőek. Különösen a politikának 
(szakpolitikának) van nagy szerepe az individuális stratégiai döntések meghozatalakor (pl. a 
struktúrapolitika, vidékpolitika), mivel az nagyban meghatározza a mezőgazdálkodás 
keretfeltételeit. Kevésbé vonzó jövedelemszerzési tevékenységként pedig az átörökítés családon 
belüli biztosítása nehézségekbe ütközik. Ilyen módon ez a gazdálkodói csoport élénk 
figyelemmel követi az agrárgazdaság történéseit, nagy érdeklődést tanúsít az információs 
programok iránt, valamint véleménye van az ágazat dolgainak állásáról. 
 
A csoporthoz sorolt családi gazdaságok mindazonáltal hatékonyan termelnek és ennek 
köszönhetően stabilnak mondhatóak, ez a stabilitás azonban a kedvezőtlen családi viszonyok 
váltakozása esetén törékennyé válik. A családok döntési kényszerben vannak (amely még több 
évig eltarthat), amelyben szerepet játszanak a családi viselkedési minták, a mezőgazdasághoz 
való szoros kötődés és a tradicionális irányultság magasabb foka, melyekből következően ezen 
családok jövőbeni magatartása csak nehezen határozható meg. 
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Az elfogadók 
 
Elfogadóknak nevezem azokat a családokat, akik beletörődnek a fennálló helyzetbe, 
megbékélnek sorsukkal, nem törekednek nagyobb célok elérésére. A vizsgált családok közül 27-
et jellemezhetünk �elfogadó�-ként. Kis és közepes méretű gazdaságokat működtetnek (6 és 42 
hektár területtel és 1 millió és 8 millió forint árbevétellel), a mezőgazdasági tevékenységből 
származó bevétel azonban nem az egyetlen jövedelemforrás. 6 család tekinthető � a más 
számára végzett alkalomszerű kisegítőmunkát nem számítva � monoaktívnak, azonban ők is 
rendelkeznek egyéb, bérbeadásból és haszonbérletből származó bevételekkel. A csoport többi 
családja pluriaktív, azaz további bevételük származik a gazda és a gazdasszony saját gazdaságon 
kívül végzett keresőtevékenységéből. Az ebbe a kategóriába tartozó családok nagy része 
őstermelőként került regisztrálásra. 
 
A gazdaságok vezetőinek képzettsége jelentősen elmarad a korábbi csoportokétól, így 
ismereteik folyamatos bővítése szükséges (pl. különböző tanfolyamokon keresztül). Az 
elfogadók kategóriába tartozó családi gazdaságok számítanak a mezőgazdasági szaktanácsadás 
fő célcsoportjának. 
 
Ezen gazdaságok stabilitása korlátozott és többnyire csak a jövedelemkombináció segítségével 
biztosítható. Az �elfogadók� csoportjáról általában elmondható, hogy a családok az egzisztencia 
biztosítása érdekében többfajta tevékenységet végeznek vagy éppenséggel az igényszint 
csökkentésén keresztül alkalmazkodnak a környezet által meghatározottnak tekintett 
adottságokhoz, azaz elfogadják helyzetüket, azon változtatni nem szándékoznak. A több lábon 
állás nem mindig saját döntésük, azt többnyire külső kényszernek tekintik. A mezőgazdasági 
tevékenység esetükben egyfajta biztosítékként szolgál: azért nem hagytak fel teljesen vele, 
mivel ez az addigi életmód gyökeres megváltozásával járt volna, miközben a visszatérés 
lehetősége (pl. általános gazdasági válság esetén) megszűnik. Mindamellett a saját termelésű 
javak fogyasztása jelentős megtakarítást eredményez a piaci szférában megszerzett jövedelem 
tekintetében. 
 
A fentiek fényében némiképpen meglepőnek tűnik a megkérdezettek elégedettsége aktuális 
helyzetüknek. Ennek oka véleményem szerint az lehet, hogy a gazdálkodók a saját gazdaságon 
kívüli munkavégzésből származó jövedelem által részben mentesülnek a mezőgazdasági 
termelésben rejlő jelentős kockázatok káros hatásai alól, illetve az általuk kiszámíthatatlannak 
tekintett agrárpolitikai döntések is kevésbé hatnak rájuk. Esetükben a mezőgazdaságon kívüli 
munkavállalás egyben a gazdálkodásból való kivonulás megkezdését is jelenti. 
 
A lemondók 
 
Lemondó magatartás alatt az életvitelszerű mezőgazdasági termeléstől való visszavonulást 
értjük. Az ebbe a csoportba tartozó 8 család a felmérés során jelezte a mezőgazdasági 
termeléssel való felhagyás szándékát vagy már meg is tette azt. 
 
Az ide sorolt üzemek 4-15 hektár nagyságúak, a mezőgazdasági termelésből származó bevételük 
1 millió és 4 millió forint körül mozog. Ezek a számok természetesen nem árulkodnak a 
gazdaságok egykori prosperálásáról, mivel a visszavonulás fázisa már elkezdődött. 
 
A megkérdezettek elsősorban a gazdasággal kapcsolatos döntési helyzetekben és a 
mezőgazdasági fejlesztések terén tanúsított magatartásukban, cselekedeteikben mutatkoztak 
rezignáltnak és általában akkor, ha megtalálták a termelőtevékenységgel való felhagyás 
viszonylag előnyös formáját. 
 



 

 112. oldal 

Az utód(ok) megléte vagy hiánya nagyobb mértékben befolyásolhatja az üzleti célkitűzéseket és 
a gazdaság teljesítményét, mint a gazda életkora. Az utóddal rendelkező családfőknek 
generációs érdekeltségük is van, amely folyamatosan inspiráló erőt ad a tervezésre és a 
terjeszkedésre. Esetükben az idősebb család stabilizációs szakasza helyet cserél a fiatalabb 
generáció első szerveződési szakaszával. Azok a gazdák, akiknek nincsenek utódaik, nem 
rendelkeznek ösztönző erővel, így idős korban elkezdik leépíteni a gazdaságot, tőkéjüket felélik 
vagy csökkentik a termelést. Tehát a gazda teljes életútja során állandó visszacsatolás van a 
családi ciklus kezdeti szakaszán hozott olyan döntéssel, amelyet az utódlás időszerűségének 
figyelembevételével hozott. Mindez állandó korlátozó hatást gyakorol az élet későbbi 
szakaszában hozott döntésekre. 
 
A fentieken túl jellemző erre a csoportra a mezőgazdasági termeléshez és az egyéb üzemi 
tevékenységekhez kapcsolódó erőforrások kivonása. Konkrétabban fogalmazva ez az alábbiakat 
foglalja magában: 
 

- a mezőgazdasági termelőtevékenység méretének és intenzitásának csökkentése, 
- áttérés munkaextenzív eljárásokra, 
- a gazdaságba irányuló beruházások visszafogása, 
- a termelési tényezők (termőföld, épületek, gépek, stb.) eladása, bérbeadása vagy egyéb 

irányú hasznosítása. 
 
A bemutatott folyamatokkal egyidejűleg megnő az egyéb, mezőgazdaságon kívüli területekről 
származó bevételek jelentősége. Mindazonáltal nem lehetséges a �lemondók� csoportjának 
egységes és homogén jellemzése. Ugyanis nem csupán azon háztartásokat soroltuk ebbe a 
kategóriába, akik célirányosan és határozottan az életvitelszerű mezőgazdasági tevékenység 
felhagyása mellett döntöttek, hanem azokat is, akik ugyan szívesen tovább folytatnák a 
mezőgazdálkodást, ám a jövőben várható külső keretfeltételeket nagyon bizonytalannak ítélik 
vagy kevés, állami transzferként érkező támogatással számolhatnak. 
 
5.2.3 A vizsgálat tanulságai 
 
A különböző csoportok egymással való összevetése során egyértelművé vált, hogy a viselkedési 
minták alakulásában a családi tényezők � mint pl. a családi helyzet, a tradicionális beállítottság 
és a mezőgazdasághoz való kötődés � hasonló jelentőséggel bírnak, mint az olyan üzemi 
tényezők, mint a birtokméret, a telephely és az üzemszerkezet. Először tehát a vállalkozói 
filozófiát és a családi elképzeléseket szükséges megismernünk ahhoz, hogy vissza tudjunk 
következtetni a gazdálkodás fejlődésére � ahogyan azt az �innovatívak� csoportja, különösen 
összehasonlítva a �modernizálók� csoportjával szemlélteti. Ez okból van nagy jelentősége a 
családi érték- és magatartásminták ismeretének. Így a pluriaktív keresőtevékenység 
jelenségének relatív elterjedtsége a családtagok mezőgazdasághoz való emocionális 
kötődésének létezésével magyarázható, mivel az egzisztencia biztosítása, mint azt az 
�elfogadók� csoportja is mutatja, általában a családi gazdaságon kívüli tevékenységen keresztül 
valósul meg és a mezőgazdálkodás fenntartása közgazdasági szempontból alárendelt szerepet 
játszik. 
 
A kutatás során szerzett tapasztalataim alapján négy strukturálási szint létezik, amelyek 
segítségével a mezőgazdasági tevékenységet folytató, gazdasággal rendelkező családokban 
felmerülő cselekvési- és döntési problémák feltárhatóvá válnak: 
 

1. az általános társadalmi szerkezet (gazdasági vonatkozásaival együtt), 
2. a regionális sajátosságok, 
3. a gazdaság üzemi struktúrája, 
4. az egyes háztartástagok szubjektív cselekvési orientációja. 
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A multifunkcionális mezőgazdasági modell európai térhódításával � amely tulajdonképpen a 
világ gazdálkodási rendszereinek különbségeiből fakadó törvényszerű fejlődés eredményeképpen 
jött létre � a szakembereknek, elsősorban az állami döntéshozóknak fel kellene ismerniük, hogy 
a mezőgazdasági helyzet kizárólag jövedelemtermelés alapján történő megítélése csak akkor 
tekinthető korrektnek, ha abba nem csupán a mezőgazdasági üzem által előállított vállalkozói 
jövedelmet, hanem a mezőgazdasági termelésbe szervesen integrálódott, a termelés 
erőforrásalapját adó háztartások bevételét is beleszámítjuk. Az eddigi gyakorlat alapján ugyanis 
ha a mégoly fontosnak tekintett családi gazdaságok ökonómiai értékelésére kerül sor, az 
agrárközgazdászok az egyébként szorosan integrált szervezeti egységet képező formáció 
mélyreható taglalásakor előszeretettel csak az üzemi tevékenységet elemzik, miközben a 
háztartásgazdaság területeit csaknem teljesen figyelmen kívül hagyják, azok üzemi-gazdálkodói 
tevékenységre kisugárzó összes hatásával és befolyásával együtt. Azt tehát, hogy a háztartások 
gazdálkodásukban extern jövedelmeket kombinálnak saját erőforrásaikkal, valamint hogy ezáltal 
éppenséggel jelentős újraelosztási folyamatok mennek végbe, nem tartják vizsgálatra 
érdemesnek. 
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5.3. Új tudományos eredmények 
 
Disszertációmban igyekeztem egyfajta kettős logika mentén egyrészt feltáró-analizáló 
elméleti jellegű ismereteket közvetíteni, másrészt a tudományelmélet alkalmazási lehetőségeit 
egy konkrét társadalomtudományi vizsgálaton és annak módszertanán keresztül bemutatni. 
 
�A háztartások gazdasági szerepének funkcionális változása� témával kapcsolatos 
kutatómunkám során a következő újszerű tudományos eredmények mutathatók ki: 
 

1. A rendelkezésre álló szakirodalmi források tudásanyagának rendszerező, heurisztikus 
feldolgozása révén háztartás-gazdaságtani elméleti összefüggésrendszert állítottam fel. 
Napjainkban Magyarországon is fokozottan jelentkezik az igény az újszerű 
gazdaságelméleti megközelítésekre, ezért a hazai és a külföldi háztartástudományi 
ismereteket tudományos igényességgel rendszereztem, valamint integratív módon 
számba vettem és szintetizáltam a háztartásökonómia elméleti sarokpontjait. 
Mindezzel egy olyan kategorizált ismeretszintézist hoztam létre, amely hozzájárulhat 
más háztartásökonómiai vizsgálatok elméleti megalapozásához, illetve a későbbi 
tananyagfejlesztéshez. 

 
2. Kidolgoztam egy olyan empirikus kvalitatív társadalomtudományi kutatási módszert, 

amely a különböző társadalomkutatási eljárásokat komplex és integrált módon 
kombinálja. Mivel a gazdálkodói és háztartási magatartások és a motívumok csak 
ritkán kerülnek közvetlenül artikulálásra és mint cselekvésorientáló ismérvek 
elfogadásra, ill. a közvetlen megismerés számára vizsgálati objektumként nehezen 
válnak elérhetővé, ezért ötvöztem a társadalomtudományi kutatásokban talán 
leggyakrabban alkalmazott kvantitatív, standardizált kérdőíves módszert és a 
legtermészetesebbnek számító kvalitatív kutatási technikát. 

 
3. Komparatív történelmi elemzés segítségével a háztartást, mint fogalomrendszert a szó 

eredeti, antik jelentésében (�oikos�) értelmeztem. Ennek során feltártam a háztartás 
különböző történelmi korszakokban betöltött szerepét, illetve rávilágítottam azokra a 
fontos, háztartásokkal kapcsolatban felmerülő momentumokra, amelyek nem csupán a 
társadalmi és gazdasági rendszerekre, hanem a tudomány előrehaladására is fontos 
tényezőként hatottak. Felfedtem a gazdaság szubsztantív és a formális értelmezésében 
rejlő fogalmi különbségeket és az oikocentrikus világnézet napjainkban megvalósuló 
�újrafelfedezésének� okait. Kutatásom eredményeképpen elkészítettem egy olyan 
áttekintő ábrát, amely ezt a rendkívül komplex dogmatörténeti evolúciót a 
gazdaságtudományi gondolkodás fejlődésével párhuzamban mutatja be. A történelmi 
elemzés eredményeképpen heurisztikus módszerekkel értelmeztem, fogalmilag 
tisztáztam és összehasonlítottam a két alapvető gazdálkodási filozófiát, az �oikos�-t és 
a �krematisztiká�-t. Ezzel egyidejűleg feltártam az �ökonómia� kifejezésünk 
szubsztantív, �oikos�-on alapuló jelentését, ill. annak máig megmutatkozó formáit. Az 
oikocentrikus felfogáshoz, a gazdaság szubsztantív jelentéséhez való visszatérés az új 
gazdasági szemléletmód egyik gerincét képezheti. 

 
4. A háztartásgazdasággal kapcsolatos, vallási, kulturális, társadalmi és gazdasági 

folyamatok által formált történelmi felfogások alapján morfológiai szempontokat is 
figyelembe véve elvégeztem a háztartások tipizálását. Ezek alapján 
megkülönböztettem: 
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− a tradicionális (fundamentális) háztartást, amely leginkább az óeurópai 
ökonómiai felfogásnak felel meg; 

− a progresszív materialista háztartást, amelynek életvitelét a protestáns etika 
befolyásolja; 

− a modern háztartást, amelyben a �homo oeconomicus consumens� lakik, és 
amelynek szellemi közege a növekedésorientált gazdaságfilozófia; 

− a humánus (emberközeli) háztartást, amely elsősorban a �New Home 
Economics� ideálja és amelyben a családi, ill. adott esetben a nem vér 
szerinti interperszonális kapcsolatok és viszonyrendszerek nagyobb 
jelentőséggel bírnak, mint az immár kvázi automatikus módon működő 
létfenntartási folyamatok és ezért inkább családi háztartásnak nevezendő. 

 
5. A háztartások funkcióvesztésének egyes megnyilvánulási formáit a posztindusztriális 

társadalmakban az alábbiak szerint állapítottam meg: 
 

� A háztartás szerkezetének beszűkülése 
� A háztartási kontinuitás megtörése 
� A háztartási autonómia eltűnése 
� A tekintélyelven alapuló háztartási hierarchiarendszer felbomlása 
� Háztartási tevékenységek és funkciók elvesztése 

 
6. Egy empirikus társadalomtudományi kutatáson keresztül kategorizáltam egy 

földrajzilag jó körülhatárolható terület családi gazdaságainak háztartásgazdasági 
tényezők által determinált viselkedésmintáit. Ehhez kapcsolódóan szintetizáló 
jelleggel ismertettem a kutatás célcsoportjára, a családi gazdaságokra vonatkozó 
ismérveket, illetve röviden bemutattam a háztartás, mint szubsztantív és családi 
gazdaság, mint formális szervezet között fennálló szimbiotikus kapcsolatrendszer 
hazai gazdaságok esetében megnyilvánuló formáit. A kutatás során a családi 
gazdaságok szerkezetváltásra reagáló háztartás- illetve csoportspecifikus 
magatartásminták alapján az alábbi differenciált csoportokat állapítottam meg: 
 

� Modernizálók 

� Innovatívak 

� Kivárók 

� Elfogadók 

� Lemondók visszavonulás 

 

 

 

 

 

 

 

professzionalizálódás 

stabilizálódás 



 

 116. oldal 

 



 

 117. oldal

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
A következőkben összefoglaló jelleggel szeretném áttekinteni a kutatási eredményeimen 
alapuló, gyakorlati alkalmazásra, tudományszervezési és oktatási felhasználásra és az 
esetleges további, a témát érintő kutatások lehetséges célkitűzéseire vonatkozó javaslataimat. 
Néhány következtetésem minden bizonnyal túlmutat mind a disszertáció, mind a diszciplína 
keretein, ugyanis elemző-értékelő munkám egyik alapvető célkitűzése éppen az volt, hogy 
újabb impulzusokkal gyarapítsam a gazdaság- és társadalomtudományok kissé merevnek 
bizonyult dogmarendszerét. 
 
Doktori értekezésem eredményei alapján tehát a háztartások gazdasági szerepének 
funkcionális változásával kapcsolatban a következő megállapítások tehetők: 

 
− A háztartást egy vagy több személy alkotta primer szervezetként értelmezem, ahol a 

megélhetéshez szükséges tevékenységeket közösen végzik. A háztartás sajátos struktúrája, 
minden mástól eltérő szerveződése, működési elve igényli az önálló intézményként 
történő kezelését, saját belső összefüggéseinek vizsgálatát. 

 
− Kutatásaim eredményeképpen megállapítható, hogy a háztartás, mint társadalmi és 

gazdasági alapegység helyzete, formációja, történelmi fejlődésútja és a hozzá kapcsolódó 
elmélet Magyarországon nem kellően kutatott terület. Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában ezzel szemben a háztartástudomány világos vezérfonalak mentén 
szerveződik. A diszciplínához különböző, nagyhatású iskolák kapcsolódnak, melyek 
folyamatos tevékenységükkel és kellő elméleti megalapozással kritizálják a fennálló 
gazdasági társadalmi rendszereket és felhívják a figyelmet a háztartások tudományos 
megragadásának fontosságára. A hazai és a nyugati társadalmak között megmutatkozó, 
háztartásökonómiával kapcsolatos tudományelméleti differencia mindazonáltal az eltérő 
társadalom- és gazdaságfejlődési folyamatok eredménye. Mivel azonban hazánk is egyre 
inkább integrálódik a fejlett országok különböző közösségeibe, sürgetővé válik a külföldi 
társadalomelméleti megközelítések és társadalomkutatási- és értelmezési módszerek 
megismerése és adaptációja. Meg kell teremteni itthon is a feltételeit a háztartásökonómia, 
mint önálló tudományterület kutatásának és oktatásának, amely egyben a hazai 
gazdaságtudományi gondolkodás gyarapítását és az utánunk következő generációk új 
gazdasági-társadalmi szemlélettel (pl. a fenntarthatóság) való felvértezését is szolgálná. 

 
− A háztartás-gazdaságtani elméletek történelmi fejlődése magyarázatot nyújt a háztartások 

szerepének különböző korszakokban tapasztalt, eltérő felfogásainak okaira. Egyben 
azonban tanulságként is szolgál, hiszen bizonyítja az egyes, vallási vagy filozófiai 
ismérveken alapuló társadalomi rendszerek és a háztartásokkal kapcsolatos felfogások 
szoros kölcsönkapcsolatát. Míg azonban a háztartások �túlélték� a századok politikai és 
gazdasági viharait, a társadalmi rendszerek és a koordinációs mechanizmusok 
folyamatosan változtak. Óhatatlanul felvetődik hát a kérdés, hogy mi lehet a háztartások 
szerkezetében és működési elvében olyan különleges, amely mindezt lehetővé tette? E 
kérdés megválaszolása indokolja a legvilágosabban a háztartások szerepének elméleti és 
empirikus kutatását, amelyre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítania a hazai 
akadémiai szférának. 
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− Véleményem szerint a háztartások a rurális térségekben, de a mezőgazdasági ágazat egész 
struktúrája szempontjából is fontos, determináló szerepet játszanak. Empirikus kutatásaim 
során bebizonyosodott, hogy a családi, illetve a háztartási viselkedésminták jelentősen 
befolyásolják a mezőgazdasági üzemben folyó termelő tevékenységet. A háztartás�családi 
gazdaság szimbiózis, mint rendszer szempontjából például a háztartás tagjainak életkora 
és életvitel-attitűdje éppolyan változónak tekintendő, mint a környéken esetlegesen 
rendelkezésre álló, mezőgazdaságon kívüli munkalehetőség. Éppen ezért a háztartások 
sajátosságait és specifikus működési elvét, valamint a bonyolult háztartás�mezőgazdasági 
üzem kapcsolatrendszert a vidékfejlesztés során is figyelembe kell venni, így téve 
lehetővé a komplex programok kialakítását és tervezését. A háztartások és a családi 
gazdaságok viszonyrendszerét és sajátosságait vizsgálva arra a megállapításra jutottam, 
hogy a mezőgazdaság multifunkcionális megközelítése is felveti a háztartások 
hangsúlyosabb és egyben árnyaltabb figyelembevételének szükségességét. Fokozottabban 
kell vizsgálni a háztartások családi gazdaságok túlélőképességében, rugalmasságában és 
versenyképességében játszott szerepét. A multiszektorális, társadalompolitikai tényezőket 
is integráló mezőgazdaság eszménye mindazonáltal felveti a szociális és a termeléshez 
kapcsolódó transzferek szétválasztásának szükségességét is. 

 
− A háztartások számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik 

megélhetésüket szűkös gazdasági körülmények között is. A háztartási munka ilyen módon 
meghatározó szerepet játszik mind a háztartások szervezése, mind pedig a kapcsolódó 
kutatások során. Szükséges tehát további olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek 
egyértelműen meghatározzák a háztartási munkatevékenységek sajátosságait, viszonyukat 
a piaci tevékenységekkel, ill. jelentőségüket a nemzetgazdasági teljesítményekben. Az 
önellátás (néhány esetben létfenntartás) célját szolgáló termelőtevékenység, illetve a 
háztartások között bonyolódó munkacsere olyan sajátos termelésszervezési formációt 
eredményez, amelyet nem értelmezhetünk az állam és a piac keretei között előállított 
javak és szolgáltatások mérésére alkalmazott mutatókkal. A jelenlegi, GDP-orientált 
gazdasági teljesítmény- és nemzeti jólétmérő eljárások ugyanis csak a piacon realizálódó 
ügyleteket képesek megragadni. Márpedig a háztartási teljesítmények az informális 
gazdaság keretein belül zajlanak, melyből kifolyólag mérésük megszervezése és logikai 
körülhatárolása alapvető fontosságú. A háztartási teljesítmények számbavételét és 
definiálását annál is inkább fontosnak tartom, mivel az egyre terjedő, a fenntarthatóságot 
előtérbe helyező alternatív közgazdaságtani irányzatokban előbb vagy utóbb a háztartások 
élethelyzete és kapcsolatrendszere válik a jóléti mutatók ismérvévé. Számos, korábban 
végzett gazdaságszociológiai vizsgálat tapasztalata is azt mutatja, hogy a háztartás 
keretein belül előállított javak és szolgáltatások a jólét újratermelésében rendkívül fontos 
szerepet játszanak. 

 
− Vizsgálataim során � elsősorban a háztartások különböző történelmi szituációkban való 

megjelenése alapján � arra a következtetésre jutottam, hogy a háztartások a fenntartható 
gazdaság, a fenntartható termelés alapvető egységeivé válhatnak. A háztartások az eredeti 
gazdasági értelmezésben szubsztantív rendszerek voltak, azaz elsősorban a létfenntartási 
szükségletek kielégítésére irányultak. Mivel a már taglalt �oikos� versus �krematisztika� 
antagonizmus napjainkra a krematisztika (katalaxia) dominanciájává alakult, szükséges az 
ökonómia fundamentális felfogásának előtérbe helyezése, elterjesztése. Az �oikonomia� 
ugyanis � történelmi axiómák által bizonyítottan � automatikusan a fenntartható 
rendszerek felé mozdul el: nem rövid, hanem hosszú távra irányul; a költséget és a hasznot 
az egész közösség, nem csupán a tranzakció résztvevői szempontjából értelmezi; a 
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konkrét használati értékre és annak korlátozott felhalmozására koncentrál, nem az elvont 
csereértékre és a korlátlan felhalmozásra. 

 
− Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági termelés eredményességének és hatékonyságának 

javulása a jövőben többek között a családi gazdaságok megerősödésétől és fejlődésétől 
várható. Véleményem szerint a családi típusú, háztartási szférával kombinálódott 
gazdálkodás alternatívát jelenthet az elmaradott régiókban � elsősorban a kistérségekben � 
és megvan az elvi lehetősége annak, hogy hosszabb távon versenyképesebb gazdaságok 
alakuljanak ki. Ebből a szempontból nem csupán a mezőgazdasági tevékenység ésszerű 
diverzifikációjának van jelentősége, hanem az egyéb, vidéki jellegből fakadó 
lehetőségeknek és adottságoknak is (falusi-, öko-, egészség-turizmus, tájfenntartás, 
természetvédelmi feladatok, stb.). Ezért az általam alkalmazott új vizsgálati módszerek 
alkalmazásával egzaktabb képet kaphatunk a háztartások gazdálkodásáról és családi 
gazdaságokon belül betöltött szerepéről. 

 
Kutatómunkám során megteremtődtek az alapjai egy olyan tananyagnak, amely egyetemi 
oktatás különböző szintjein és tudományterületein a későbbiekben alkalmazható, és amely a 
hallgatók elméleti és gyakorlati képzését egyaránt hatékonyan támogatja. Disszertációm 
tudásanyaga kiindulási alapként szolgálhat továbbá a háztartástudományi, illetve a határos 
tudományterületeken megvalósuló kutatások, elemzések számára. 
 
Összességében kijelenthető, hogy kutatásaim eredményei új ismeretekkel gyarapítják a 
magyarországi gazdaságelméletet és gazdaságtörténetet, de jelentőségük interdiszciplináris 
szempontból is fegyelemre méltó. Mindezek mellett az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy 
a háztartástudományi diszciplína teljesebb megalapozásához további, több tudományterületet 
is bevonó empirikus és elméleti vizsgálatokra van szükség. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Dolgozatomban egy olyan társadalmi és gazdasági szereplő sajátosságait és megnyilvánulási 
formáit, szerkezeti összefüggéseit taglaltam, amellyel a mindennapi életünk során, állandó 
jelleggel kapcsolatban állunk. Doktori értekezésem témájának háztartások gazdasági szerepe 
funkcionális változásának vizsgálatát választottam. Doktori tanulmányaim során szerzett 
ismereteim alapján fogalmazódott meg bennem az igény egy olyan átfogó jellegű munka 
elvégzése iránt, amely mezőgazdasági háztartások kérdéskörét az egyoldalú megközelítést 
mellőzve komplex és interdiszciplináris módon, a rendszerelméleti ismereteket felhasználva 
és a társadalmi-gazdasági struktúra egészéhez viszonyítva vizsgálja. A tudományos 
trendeknek megfelelően szükséges tartottam egyrészt a háztartásgazdaság 
fejlődéstörténetének dinamikus bemutatását, másrészt olyan elméleti alapösszefüggések 
tárgyalását, amelyek eddig nem, vagy más szemléletben jelentek meg a hazai tudományos 
gondolkodásban. 
 
Kutatómunkám alapvető célja az volt, hogy a feldolgozott eredmények alapján jelezzem a 
tudományos közvélemény felé a háztartások, mint kiterjedt internális és externális 
nexusrendszerrel bíró társadalomtudományi objektumok multidiszciplináris és történelmi 
tanulságokon alapuló vizsgálatának szükségességét. A szakirodalom és doktori tanulmányaim 
alapján megfogalmazott konklúziók nyomán határoztam meg kutatásaim konkrét 
célkitűzéseit, melyek a következők voltak: 1. A rendelkezésre álló hazai és külföldi 
szakirodalom, a fontosabb kutatási eredmények és a módszertani ismeretek áttekintése, 
analitikus szemléletű rendszerezése és értékelése. 2. A háztartás-gazdaságtan elméleti 
megalapozását szolgáló heurisztikus szemléletű összegzés. 3. Egy empirikus háztartás-
gazdaságtani kutatási módszer komplex bemutatása. 4. A különböző korszakok háztartásokkal 
kapcsolatos felfogásainak részletezése és kritikai elemzése. 5. Magyarországi családi 
gazdaságok háztartásgazdasági tényezők által determinált viselkedésmintáinak bemutatása 
egy empirikus társadalomtudományi kutatáson keresztül. Disszertációmban igyekeztem 
egyfajta kettős logika mentén egyrészt feltáró-analizáló elméleti jellegű ismereteket 
közvetíteni, másrészt a tudományelmélet alkalmazási lehetőségeit egy konkrét 
társadalomtudományi vizsgálaton és annak módszertanán keresztül bemutatni. A háztartások 
gazdasági szerepét multidiszciplináris módon vizsgáltam, felhasználva a szociológia, a 
történelemtudomány, a közgazdaságtudomány, a gazdaságantropológia valamint a 
rendszerelmélet ismeretanyagát és módszereit. 
 
Fontosnak tartottam a hazai és a külföldi ismeretek Magyarországon újszerűnek számító, 
tudományos igényű rendszerezését, a szakirodalmi áttekintés első részében integratív módon 
számba vettem és szintetizáltam a háztartásökonómia elméleti sarokpontjait. A szakirodalom 
feldolgozásának második részében, az interdiszciplináris kombinatív szintézis és komparatív 
analízis során leginkább a háztartásokkal kapcsolatban a legutóbbi évtizedekben megjelent, a 
háztartásokat, mint alapvető társadalmi-gazdasági formációkat �újra felfedező� irányzatok, 
illetve a háztartások és a mezőgazdasági termelés kapcsolatát vizsgáló művek ismertetésére és 
kritikai elemzésére törekedtem, különös tekintettel a mezőgazdasági háztartásokat érintő 
vizsgálatokra és eszmetörténeti megközelítésekre. Az ismertetett tudományos forrásmunkák 
ismeretanyagához a témakörhöz kapcsolódó kulcsszavak meghatározása alapján, tudatos 
keresés eredményeképpen jutottam hozzá. 
 
Az általános háztartástudományi művek elemzése során arra a megállapításra jutottam, hogy a 
háztartásban � témám esetében elsősorban a vidéki háztartásokban � folyó tevékenységeket és 
döntéseket nem szabad önmagukban, a gazdálkodás és az élet folyamatrendszeréből kiragadva 
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vizsgálat tárgyává tenni, szükséges azt a háztartásgazdaság keretei között is értelmezni. 
Mindazonáltal a háztartásgazdaság működését illetően máig nem beszélhetünk jól kialakult és 
zárt paradigma- és axiómarendszerről. 
 
A háztartásgazdaság egy specifikus területét, a mezőgazdasági háztartásokat vizsgálva 
elmondható, hogy a jelenlegi magyarországi üzemi struktúra esetében, amelyet többen az 
�atomizált� jelzővel is szoktak illetni, különös jelentősége van a háztartások különböző 
jövedelemkombinációi vizsgálatának. A mikroszintű diverzifikációra a mezőgazdasági 
tevékenységet folytató háztartásokat ugyanis rákényszeríti gazdasági helyzet és ez előbb 
említett hátrányos szerkezet. A munkaerőpiac alfáját és ómegáját jelentik a háztartások 
munkaidejükkel kapcsolatos döntései, így mindenféleképpen szükségét éreztem a háztartás-
gazdaságtani elmélet ilyenfajta megközelítésének is. Így kellő alapossággal áttekintettem a 
munkaerő-felhasználást, mint a jövedelemallokációs és -kombinációs lehetőségeket 
megalapozó tényezőt vizsgálat tárgyává tevő külföldi és hazai tudományos eredményeket. 
 
Érintőlegesen, a háztartások pluriaktivitási jellemzőinek bemutatásán keresztül foglalkoztam a 
multifunkcionális, multiszektorális vidékfejlesztés témakörével is. Ezzel kapcsolatban 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fentiekben részletezett empirikus kutatások és a 
vidékfejlesztési akcióprogramok külföldi tapasztalatai azt mutatják, hogy a háztartások 
figyelembevétele, életvitelük, helyzetük és lehetőségeik feltárása jelentős mértékben javíthatja 
a térségfejlesztési programok hatékonyságát. Már empirikus kutatási eredmények is 
megerősítik: a rurális térségekben az életminőséget negatívan befolyásoló tényezőket (pl. a 
munkanélküliség kulturális-szabadidős lehetőségek hiányosságai) az objektív módon is 
értékelhető adottságok (a természet közelsége, a nyugalom, a relatíve olcsóbb lakáshoz jutás, 
kötődés a tájhoz, a tradíciókhoz, stb.) ellensúlyozni képesek. 
 
Az disszertációban bemutatott első kutatás során a háztartást, mint fogalomrendszert 
szintetizáló jelleggel, rendszerező történeti elemzés segítségével a szó eredeti, antik 
jelentésében értelmeztem; a háztartás szerepét vizsgáltam a különböző történelmi 
korszakokban, illetve rávilágítottam azokra a fontos, háztartásokkal kapcsolatban felmerülő 
momentumokra, amelyek nem csupán a társadalmi és gazdasági rendszerekre, hanem a 
tudomány előrehaladására is fontos tényezőként hatottak. Igyekeztem megragadni az 
oikocentrikus felfogás kialakulásának és fejlődésének sajátos, máig ható vonásait és 
megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek értelmezhetőbbé teszik korunk 
monetizált gazdasági tevékenységeit és egyben a fenntartható gazdasági rendszerek 
fejlődésének irányába mutatnak. 
 
A háztartásokkal kapcsolatos felfogások történeti vizsgálatát a kreatív szekunderkutatás egyik 
válfajának, az ismeretgazdálkodásnak a segítségével végeztem el, tehát a szekunderkutatás 
során szerzett információkat analitikus módon elemeztem, részben kombinálva azt 
heurisztikus módszerekkel. A társadalmi formák időbeli alakulásának áttekintésére és a 
különböző kultúrák és korok fejlődési folyamatainak összehasonlítására egy kvalitatív 
társadalomtudományi módszert, az összehasonlító történeti elemzést használtam, amelyben 
vezérfonalként a háztartások különböző tudományos megközelítési módjait és társadalmi-
gazdasági beágyazottságát, ill. ezek megnyilvánulási formáit alkalmaztam. A történelmi 
folyamatokkal kapcsolatos diakronikus vizsgálódásaimra alapvetően a determinisztikus 
logika, az ok-okozati modell használata jellemző, azaz azt kísérlem meg feltárni, hogy mely 
tényezők és hogyan befolyásolták a háztartások gazdaságon és társadalmon belüli szerepét. 
Az elemzés során egyrészt idiografikus módon jártam el abban az értelemben, hogy 
igyekeztem az általam felfedezni vélt ok-okozati összefüggések hátterét sokoldalúan és 
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alaposan feltárni, másrészt azonban a következtetések szempontjából nomotetikus 
megközelítést alkalmaztam, azaz a feltárt sajátosságokból törvényszerűségek megállapítására 
törekedtem. 
 
Komparatív történelmi elemzés segítségével a háztartást, mint fogalomrendszert a szó eredeti, 
antik jelentésében (�oikos�) értelmeztem. Feltártam a háztartás különböző történelmi 
korszakokban betöltött szerepét, illetve rávilágítottam azokra a fontos, háztartásokkal 
kapcsolatban felmerülő momentumokra, amelyek nem csupán a társadalmi és gazdasági 
rendszerekre, hanem a tudomány előrehaladására is fontos tényezőként hatottak. 
Rávilágítottam a gazdaság szubsztantív és a formális értelmezésében rejlő fogalmi 
különbségekre és az oikocentrikus világnézet napjainkban megvalósuló �újrafelfedezésének� 
okaira. Fogalmilag tisztáztam és összehasonlítottam a két alapvető gazdálkodási filozófiát, az 
�oikos�-t és a �krematisztiká�-t. Ezzel egyidejűleg feltártam az �ökonómia� kifejezésünk 
szubsztantív, �oikos�-on alapuló jelentését, ill. annak máig megmutatkozó formáit.Kutatásom 
eredményeképpen elkészítettem egy olyan áttekintő ábrát, amely ezt a rendkívül komplex 
dogmatörténeti evolúciót a gazdaságtudományi gondolkodás fejlődésével párhuzamban 
mutatja be. 
 
A családi gazdaságok fejlődési folyamatainak elemzése és szisztematizálása gazdaságelméleti 
szempontból igényes, gazdaságpolitikai szempontból hasznos feladatot jelentett. Doktori 
dolgozatom eredményeinek második részében, az 5.2 fejezetben egy empirikus kutatást 
mutattam be, amely során elsősorban a családi gazdaságok háztartásgazdasági szerkezetét, 
illetve mezőgazdasági szerkezetváltásra reagáló magatartásformáit tanulmányoztam. Célom a 
kollektív, azaz családi illetve csoportspecifikus magatartásminták bemutatása volt, amely 
egyben lehetőséget nyújtott arra, hogy visszacsatolást végezzek a konkrét döntési 
helyzetekben tanúsított magatartásra vonatkozóan. A kutatás során a mezőgazdasági 
tevékenységet családi gazdasági formában végző háztartások változó politikai, gazdasági és 
szociális viszonyok közötti viselkedését tettem vizsgálatom tárgyává. Fontosnak tartottam 
mindemellett a kutatás célcsoportjára, a családi gazdaságokra vonatkozó ismérvek szintetizáló 
jellegű ismertetését, illetve a családi gazdaság-háztartás szimbiózis megnyilvánulási 
formáinak rövid bemutatását. A témakörhöz kapcsolódóan felállítottam egy komplex 
fogalomrendszert a családi gazdaságok fogalmi determinálása érdekében, törekedve egyfajta 
kritikus szemléleten alapuló szintetizálásra az empirikus vizsgálat könnyebb érthetősége és 
kezelhetősége érdekében. 
 
A vizsgálat eszközeként a kvalitatív társadalomkutatás egyik technikáját, a feltáró 
mélyinterjút választottam, amely lehetővé teszi az irányított kérdezést és garantálja az interjúk 
egymással való összehasonlíthatóságát. A témakör és a célcsoport specifikus voltából 
adódóan azonban a felmérés során ötvöztem a társadalomtudományi kutatásokban talán 
leggyakrabban alkalmazott kvantitatív, standardizált kérdőíves módszert és a 
legtermészetesebbnek számító kvalitatív kutatási technikát. 
 
Az empirikus kutatás eredményeképpen három általánosnak tekinthető fejlődési tendenciát 
ismertem fel: professzionalizálódás, stabilizálódás és visszavonulás. Ezen alkalmazkodási 
formákat további öt típusba kategorizáltam: a professzionalizálódó mezőgazdasági 
háztartások két típusa a �modernizálók� és az �innovatívak�; a gazdaságok stabilizálásának 
módja a családok alkalmazkodási mintái alapján szintén két részre tagolható, a �kivárókra� és 
�elfogadókra�; az életvitelszerű mezőgazdasági termeléstől való visszavonulás a 
mezőgazdasági tevékenység tekintetében tulajdonképpen megegyezik a �lemondó� 
magatartással. 
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A különböző csoportok egymással való összevetése során egyértelművé vált, hogy a 
viselkedési minták alakulásában a családi tényezők � mint pl. a családi helyzet, a tradicionális 
beállítottság és a mezőgazdasághoz való kötődés � hasonló jelentőséggel bírnak, mint az 
olyan üzemi tényezők, mint a birtokméret, a telephely és az üzemszerkezet. A pluriaktív 
keresőtevékenység jelenségének relatív elterjedtsége a családtagok mezőgazdasághoz való 
emocionális kötődésének létezésével magyarázható, mivel az egzisztencia biztosítása 
általában a családi gazdaságon kívüli tevékenységen keresztül valósul meg és a 
mezőgazdálkodás fenntartása gazdálkodási szempontból alárendelt szerepet játszik. 
 
Következtetéseim és javaslataim során megállapítottam, hogy a háztartás, mint társadalmi és 
gazdasági alapegység helyzete, formációja, történelmi fejlődésútja és a hozzá kapcsolódó 
elmélet Magyarországon nem kellően kutatott terület. A háztartás-gazdaságtani elméletek 
történelmi fejlődése magyarázatot nyújt a háztartások szerepének különböző korszakokban 
tapasztalt, eltérő felfogásainak okaira. Egyben azonban tanulságként is szolgál, hiszen 
bizonyítja az egyes, vallási vagy filozófiai ismérveken alapuló társadalomi rendszerek és a 
háztartásokkal kapcsolatos felfogások szoros kölcsönkapcsolatát. 
 
Empirikus kutatásaim során bebizonyosodott, hogy a családi, illetve a háztartási 
viselkedésminták jelentősen befolyásolják a mezőgazdasági üzemben folyó termelő 
tevékenységet. A háztartás�családi gazdaság szimbiózis, mint rendszer szempontjából a 
háztartás tagjainak életkora és életvitel-attitűdje éppolyan változónak tekintendő, mint a 
környéken rendelkezésre álló, mezőgazdaságon kívüli munkalehetőség. A háztartások 
sajátosságait és specifikus működési elvét, valamint a bonyolult háztartás�mezőgazdasági 
üzem kapcsolatrendszert a vidékfejlesztés során is figyelembe kell venni, így téve lehetővé a 
komplex programok kialakítását és tervezését. 
 
A háztartások számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik 
megélhetésüket szűkös gazdasági körülmények között is. A háztartási munka meghatározó 
szerepet játszik mind a háztartások szervezése, mind pedig a kapcsolódó kutatások során. 
Szükséges tehát további olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek egyértelműen meghatározzák a 
háztartási munkatevékenységek sajátosságait, viszonyukat a piaci tevékenységekkel, ill. 
jelentőségüket a nemzetgazdasági teljesítményekben. 
 
A mezőgazdasági termelés eredményességének és hatékonyságának javulása a jövőben 
többek között a családi gazdaságok megerősödésétől és fejlődésétől várható. A családi típusú, 
háztartási szférával kombinálódott gazdálkodás alternatívát jelenthet az elmaradott régiókban 
és megvan az elvi lehetősége annak, hogy hosszabb távon versenyképesebb gazdaságok 
alakuljanak ki. 
 
A fenntartható gazdaság, a fenntartható termelés alapvető egységeivé válhatnak. Ezért 
szükséges az ökonómia fundamentális felfogásának előtérbe helyezése, elterjesztése. Az 
�oikonomia� ugyanis automatikusan a fenntartható rendszerek felé mozdul el: nem rövid, 
hanem hosszú távra irányul; a költséget és a hasznot az egész közösség, nem csupán a 
tranzakció résztvevői szempontjából értelmezi; a konkrét használati értékre és annak 
korlátozott felhalmozására koncentrál, nem az elvont csereértékre és a korlátlan 
felhalmozásra. 
 
A háztartástudományi diszciplína teljesebb megalapozásához további, több tudományterületet 
is bevonó empirikus és elméleti vizsgálatokra van szükség. 
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SUMMARY 
 
In my thesis I have written about the characteristics, forms of appearance and structural 
coherences of a social and economic actor, with whom we are in contact in our everyday 
lives. I have chosen the examination of the functional changes of households� economic role 
to be the title of my doctoral thesis. During my doctoral studies I realized the need for doing a 
comprehensive research, which studies the issue of agricultural households not from unilateral 
point of view, but in a complex and interdisciplinary way, applying the knowledge of system-
theory and examines it in relation to the whole social-economic structure. In accordance with 
the scientific trends I thought it necessary to introduce the dynamic evolution of the 
household economics and to explain such basic relationships, which have not appeared in the 
domestic scientific life so far, or just from other aspects. 
 
The fundamental aim of my research was to show to the public on the basis of the interpreted 
data that it is necessary to study the households, as social scientific objects having extended 
internal and external system of nexus, based on multidisciplinary and historical morals. 
According to the conclusions of the literature and my doctoral studies, my objectives in the 
research were the followings: 1. To review, to systematize analitically and to analize both 
national and foreign literature, the findings of major researches and the methodology 
available. 2. To make a heuristic summary about the theoretical materials on household 
economics. 3. A complex introduction of an empirical research method on household 
economics. 4. To provide details and to analyze critically the household approaches of 
different ages. 5. To introduce the behaviour of Hungarian family farms determined by 
household economic factors through an empirical social scientific research. In my dissertation 
I tried to apply a dual logic. I tried to transfer unfolding-analysing theoretical ideas and on the 
other hand I tried to show the possibilities of the application of the theories through a specific 
research and its methodology. I have examined the economic role of households in 
multidisciplinary way, applying the ideas and methodology of sociology, history, economics, 
economic anthropology and system theory. 
 
In my opinion it was necessary and important to systematize the national and foreign 
knowledge that is considered new in Hungary. In the first part of the literatural review I have 
listed up and synthetized the corner points of household economics in an integrative way. In 
the second part through an interdisciplinary combinative synthesis and comparative analysis I 
have focused on the material of the past few decades which �re-explore� the households as 
fundamental social-economic formations and which examine the relationship between the 
households and the agricultural farming, especially focusing on the studies on agricultural 
households. I have found the mentioned scientific works as a result of a conscious search after 
having determined the relevant keywords. 
 
During the examination of general works on households I could state that the activities and 
decisions of a household � in my topic especially rural households � must not be examined 
separately from the process of farming and life. They must also be explained in the 
frameworks of household economics. Nevertheless, concerning the operation of household 
economics we still cannot speak about a well-established and closed system pf paradigms and 
axiomas. 
 
Examining a specific field of household economics (agricultural households), we can state 
that the examination of different combinations of income in the households has great 
significance in the current Hungarian farming structure, which is often called �atomized� 
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system. The economic situation and the handicapped system mentioned above force the 
agricultural households to diversify at micro-level. The alfa and omega of the labour market 
are the decisions of households on working hours, so I thought it is necessary to approach the 
household economic theory from this aspect. Thus I have carefully reviewed the labor use, the 
national and foreign scientific events based on the income allocation and -combination 
opportunities. 
 
I have touched the issue of multifunctional and multisectoral rural development through the 
introduction of the households� pluriactive characteristics. I think it is important to note that 
the experience of empirical researches and foreign rural development action programs show 
that the consideration of households and the exploration of their lives and opportunities can 
improve significantly the efficiency of rural development programs. The findings of empirical 
research have also confirmed the followings: the negative effects on the quality of life in the 
rural areas (e.g. unemployment, the lack of cultural-leisure time activities) can be objectively 
offset by endownments (the closeness of nature, calmness, relative cheapness of houses, close 
relationship with the landscape and traditions etc.).  
 
In the first research introduced in the dissertation I have interpreted the households as the 
system of relevant concepts in a synthetizing way through a systematic historical analysis, 
focusing on the original, the antique meaning of the word. I have examined the role of 
households in the different historical ages and I have highlighted the important moments, 
which had played important parts not just in the economic and social systems, but in the 
evolution of the science. I have tried to find the special aspects of the formation and 
development of oico-centered approach. I have also tried to find those links which make it 
easier to understand the economic activities of our age and which show towards the 
development of sustainable economic systems. 
 
The historical study of household-related approaches was carried out with the help of one of 
the creative second researches, the knowledge-management. I have analized the information 
from the second research analitically, partly combined with heuristic methods. To review the 
social forms of different periods and to compare the different cultures and development 
processes of different ages I have applied a qualitative social science method: the comparative 
historical analysis. In that analysis I have applied as a guideline the different scientific 
approaches of households and their level of integration in the social-economic system. 
Deterministic logic and cause-and-effect are characteristic to my diacronic investigations. It 
means that I try to explore what factors and how these factors had influenced the role of 
households within the economy and the society. The research was idiographic, since I had 
tried to discover the background of the cause-and-effect relationships from many points of 
view. On the other hand, the conclusions were nomotethic because I had strived to state laws 
from the discovered specialities. 
 
With the help of comparative historical analysis I have interpeted the household in its original 
and antique (�oical�) meaning. I have introduced the role of households in the different 
historical ages and I have highlighted the important moments, which had played important 
parts not just in the economic and social systems, but in the evolution of the science. I have 
highlighted the differences between the substantive and formal interpretation of the economy 
and the causes for the curent �re-exploration� of the oico-centered approach. I have 
determined formally and compared the two fundamental economic phylosophies: the �oicos� 
and the �chrematistics�. At the same time I have introduced the substantive meaning of our 
word �economics� based on �oicos� and its different forms up to now. As the result of my 
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research I have made a summerizing figure, which displays this extremely complex evolution 
of dogmas abreast of the evolution of economic scientific thinking. 
 
The examination and systemization of the development processes of family farms was a 
demanding task from economic theoretical aspect and it was a useful task from economic 
policy point of view. In the second part of my findings in the dissertation � in chapter 5.2 � I 
have written about an empirical research, in which I have studied the household economic 
structure primarily of family farms and the behaviour reacting on the changes of agricultural 
structure. My aim was to introduce the collective, i.e. family- and group-specific behaviours, 
which was an opportunity to do a feedback to a behaviour in specific decision-making 
situations. In the research I have investigated the behaviour of households - doing agricultural 
farming in the form of family farms - among the changing political, economic and social 
condiitons. I considered important to present the family farms, as being the target of my 
research, and to summerize briefly the different forms of the symbiosis between family fams 
and households. In connection to the topic I have listed up a complex system of concepts so 
that the concept of family farms could be determined, aiming at the synthetization � based on 
a critical aspect �just to make the investigation more understandable. 
 
The instrument of the investigation was one of the qualitative social scientific techniques, the 
exploring in-debth interview. It allows the guided question-making and it guarantees the 
comparability of the interviews. Since both the topic and the target group are specific, in the 
survey I have combined the quantitative, standardized questionnary-method and the 
qualitative investigation technics.  
 
As the result of the empiric research I have noticed three general development tendencies: 
becoming more professional, stabilization and retreat. I have made five cathegories from these 
adaptation forms: the two types of agricultural households becoming more professional are 
the �modernizers� and �innovatives�; the stabilization way can be sub-divided into two 
groups: the �those who see out� and the �accepters�; those who retreat from the full-time 
agricultural production are those who�give up�. 
 
After having compared the different groups it has become clear that in the behaviour patterns 
the family factors � like family background, relationship with traditions and the attachment to 
agriculture � have similar significance as farming factors like the size of the land, the site and 
the structure of farming. The relative spread of the pluriactive earning activity can be 
explained with the emotional link of the family members to agriculture, since the existentia is 
provided through an activity outside the family farm and doing agricultural production plays a 
secondary role from farming point of view. 
 
In my conclusions and recommendations I have stated that the situation, the formation and the 
historical evolution of the households, as an economic and social unit, and the related theories 
are not adequately investigated field. The historical evolution of household-economics 
theories provides explanation to the reasons for the different approaches of households. It is 
also proves that there is close mutual link between the social systems based on religious and 
philosophical ideas and the household approaches. 
 
In my empirical research it has been proven that the family and household behaviour patterns 
highly influence the agricultural production. In the symbiosis between the family fam and the 
household �as a system � the ages and ways of life of the members of the household is as 
changing as the not-agricultural job opportunities in the surrounding area. The characteristics 
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and special way of operation of the households and also the complicated relationship between 
the household and the agricultural farm should be taken into consideration in the rural 
development, too. Thus making it possible to create and plan complex programs. 
 
Households have several features which make their subsistence possible even under difficult 
economic conditions. The household work plays determinant role in the organization of the 
housheolds and also in the relevant researches. Thus there is further need for investigations 
that clearly determine the specialities of the works in the households, their relationship with 
the market activities and their significance in the performance of the national economy. 
 
The improvement of profitability and efficiency in the agricultural production can be expected 
- among others - from the development of family farms. Family-type farming combined with 
the household sphercan be an alternative in the regions lagging behind, and it is theoreticaly 
possible to create more competitive farms in long term. 
 
They can become the basic units of the sustainable farming and production. Thus it is 
necessary for the fundamental approach of the economics to come to the frontline and to be 
spread. �Oiconomy� automatically move towards the sustainable systems: it refers to long 
terms, not short terms; it interprets the costs and profits from the whole community point of 
view, not just from the actors of the transactions; it focuses on the specific value of usage and 
on its limited accumulation not on the exchange-value and unlimited accumulation. 
 
To establish better the household-economic discipline, further empiric and theoretical 
investigations are needed in more scientific fields. 
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M2. MELLÉKLET 
 

A DOLGOZATBAN ELŐFORDULÓ ÉS A KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK MAGYARÁZATA 
 

agora Találkozóhely, piactér az ókori görögöknél. 

anómia Társadalmi állapot, melyben az uralkodó normák meginognak, 
megsértésük tömegessé válik. 

antipepontos Reciprok viselkedés, egy közösség közös teherviselése és a terhek 
megosztása (ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi Etika) 

autarkeia  (autarkia); Arisztotelész szerint az �önmagában való 
elegendőség�. Önellátást, önfenntartást jelent. Állami szinten a 
más országoktól való teljes gazdasági függetlenség 
megteremtésére irányuló politikaként értelmezhető. 

centricitás A javak (inputok) begyűjtése, központosítása (pl. a törzsi 
rendszerekben). A redisztribúciót megelőző folyamat. 

commodities Háztartási szempontból hasznos javak (New Home Economics). 

contractus (Gesellschaft); A modern társadalom WEBER (1972) szerint 
�contractus�-on alapul, azaz a társadalom elkülönült gazdasági 
szférával, a gazdaság pedig önálló motivációkkal rendelkezik. Az 
árucsere legális aspektusa. 

diakrónia Történeti szemlélet, a jelenségek történeti szempontú vizsgálata. 

disztinkció Megkülönböztetés. 

eu zen �Jó élet� (ógörög). Az archaikus társadalom értelmezésében a jó 
élet (eu zen) tényezőit � pl. az emelkedett hangulatú színházi 
előadások, hivatalok viselése, korteskedés, ünnepek � nem lehet 
felhalmozni, ill. fizikailag birtokolni. 

formális 
gazdaságfelfogás 

A cél-eszköz viszony logikai jellegéből származik, mint azt a 
�gazdaságos� vagy �gazdálkodás� szavak is mutatják. 
Meghatározott választási szituációkra vonatkozik, elsősorban a 
szűkösen rendelkezésre álló eszközök különböző felhasználási 
módjai tekintetében. 

fundamentális 
háztartás 

Az óeurópai ökonómiai felfogásnak megfelelő háztartástípus. 

Hausstand Német nyelvterületen a �család� szinoním fogalma egészen a 18. 
századig. Tágabban értelmezett háztartási rendszer. 

katalaxia A krematisztika szinonim fogalma. 

kapeliké A krematisztika szinonim fogalma: pénzcsinálás kommerciális 
csere révén (ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi Etika). 

kapelosz Az agora kisstílű vásári árusa. 

khremata Létszükségleti javak csoportja. Létfenntartó, tárolható dolgok. A 
mai értelemben vett stratégiai tartalék. 

koinonia Közösség, a tartós kapcsolatban álló emberek csoportjának 
ARISZTOTELÉSZ által használt fogalma. 

kommerciális piac A kereslet � kínálat � ár mai értelemben vett mechanizmusa. 
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kommutatív Az eredmény megváltoztatása nélkül felcserélhető. 

krematisztika Platón értelmezésében �a meggazdagodás művészete�. 
Pénzkeresetet, jövedelemszerzést, vagyonfelhalmozást jelent. A 
háztartás keretein kívül folyó, attól jellegében erősen különböző 
jövedelemszerzési (pénzkeresési) tevékenység. ZSOLNAI (2001) 
a krematisztika kifejezésére a �katalaxia�, míg POLÁNYI (1959) 
a �kapeliké� fogalmat használta. 

metadoszisz A közösség kiadásaihoz való hozzájárulás. 

oikocentrikus felfogás A háztartásokat középpontba helyező gazdaságelméleti felfogás, 
amely a háztartásokat szubsztantív rendszerként fogja fel. 

oikonomiké A háztartás tudományát, művészetét jelöli, gyakorlatilag a 
háztartástan. 

oikos Görög eredetű szó, házat, lakást jelent. A háztartásökonómiában 
kibővített értelemben, háztartásgazdaságként, a háztartás 
rendszereként jelenik meg. 

philia Jóindulat, a mely a közösség tagjait összeköti. A philia reciprok 
viselkedésben (antipepontos) fejeződik ki, vagyis abban a 
készségben, hogy a terheket közösen viseljék és kölcsönösen 
osszák meg (ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi Etika). 

pluriaktivitás Többirányú munkavégzés, több lábon állás. 

polisz Városállam. 

politeia Az állam helyes kormányzásának tudománya. 

praszisz epi lüszei Az elzálogosítás klasszikus athéni formája, egyedül a használat 
átruházását jelentette. 

progresszív 
materialista háztartás 

A protestáns etika háztartástípusa. 

reciprocitás Kölcsönösség, viszonosság. 

redisztribúció A javak újraelosztása. 

status  (Gemeinschaft); WEBER a korai (az archaikus és a feudális, 
valamint a preindusztriális) társadalmakat �status�-on, azaz 
beágyazott gazdaságon alapulónak tekintette, ahol A gazdaság 
gazdaságon kívüli intézményekbe ágyazódik. A reciprocitással és 
redisztribúcióval jellemezhető. 

szubsztantív 
gazdaságfelfogás 

Az ember megélhetésének a természettől és embertársaitól való 
függősége. Arra a természeti és társadalmi környezettel folytatott 
cserére utal, amely hozzájuttatja az embert a materiális 
szükséglet-kielégítés eszközeihez. 

transzmisszió A háztartáson belül, a generációk között zajló átadási-átörökítési 
folyamat összefoglaló neve. 

uomo universale A sokoldalú tevékeny világi ember eszménye. A reneszánsz kor 
emberideálja. 

zoon politicon Városállam-alkotó lény. Az ember társadalmi lényként való 
értelmezése. 

 

 


