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1. 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. 
 

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 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 
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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, növekedés- és profitorientált gazdaságszervezeti struktúrák és 
gazdaságfilozófia radikális átformálását igényli. Szeretném bebizonyítani, hogy a 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. 
 
1.1. A TÉMA AKTUALITÁSA, JELENTŐSÉGE 
 

Hazánkban eddig kevés gazdaságtudományi munka közelítette meg a háztartásokat több 
tudományterületre kiterjedő módon, miközben Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a 
háztartástudomány reneszánszát éli. A túlhevített gazdasági folyamatok és az ezekhez egyre 
gyakrabban kapcsolódó, megmagyarázhatatlan makrogazdasági jelenségek arra késztették 
ugyanis a fejlett világ felvilágosult gondolkodóit, hogy a gazdasági szemléletet, a 
gazdaságfilozófiát és a gazdaságetikát szubsztantív és egyben multidiszciplináris alapokra 
helyezzék. 
 

A gazdaságtörténetet szemlélve 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. 

 
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, 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 
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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 háztartások, mint különböző termelési teljesítmények szolgáltatására képes gazdasági 

szereplők �újrafelfedezésével� kapcsolatban 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. 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 megalkotandó megoldási javaslatok, akciótervek és stratégiai programok során 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 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.). 

 
1.2. A MUNKA ELŐZMÉNYEI 
 

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 
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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; 
- 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; 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 
1.3. CÉLKITŰZÉSEK 
 
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 kezeltem 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 tárgyaltam a különböző források tudásanyagának 
rendszerező feldolgozása révén nyert háztartás-gazdaságtani elméleti 
összefüggésrendszert. Nem foglalkoztam 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 szerettem volna létrehozni, amely hozzájárulhat 
más háztartásökonómiai vizsgálatok elméleti megalapozásához, illetve a későbbi 
tananyagfejlesztéshez. 
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- Egy empirikus háztartás-gazdaságtani kutatási módszer komplex bemutatása. 
Feladatomnak tekintettem 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 tartottam a háztartás-gazdaságtani felfogások fejlődésének 
analitikus bemutatását az ókortól napjainkig. Ennek során igyekeztem felfedni a gazdaság 
szubsztantív és formális értelmezésében rejlő különbségeket és az oikocentrikus 
világnézet napjainkban megvalósuló �újrafelfedezésének� okait. 

- Magyarországi családi gazdaságok háztartásgazdasági tényezők által determinált 
viselkedésmintáinak bemutatása egy empirikus társadalomtudományi kutatáson keresztül 
Dolgozatomban bemutattam 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 tekinthettem el. Célom volt továbbá 
a kollektív, azaz háztartás- illetve csoportspecifikus magatartásminták bemutatása, amely 
egyben lehetőséget nyújt arra, hogy visszacsatolást végezzek a konkrét döntési 
helyzetekben tanúsított magatartásokra vonatkozóan. 

 
Doktori dolgozatomban 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. 
Disszertációmban � 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.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Vizsgálódásaim célja az volt, 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. 
 
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. 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. 
 
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 1. ábrán mutatom be. 
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1. ábra: A háztartásgazdasági felfogások történeti komparatív elemzésének sematikus 
modellje 

 
 
2.2. CSALÁDI GAZDASÁGOK HÁZTARTÁSAINAK SZOCIOÖKONÓMIAI EMPIRIKUS 
VIZSGÁLATA 
 
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. 
 
A hosszú előkészítő munkát követően 2002 első hónapjaiban megszervezett és lebonyolított 
szocioökonómiai kutatás folyamatát és elemeit az 2. ábra ábrázolja. 
 
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. Ezért 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 
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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. Végeredményben tehát a felmérés során ötvöztem a 
társadalomtudományi kutatásokban talán leggyakrabban alkalmazott kvantitatív, standardizált 
kérdőíves módszert és a legtermészetesebbnek számító kvalitatív kutatási technikát. 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. 
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2. ábra: A 2002-ben lebonyolított szocioökonómiai empirikus kutatás folyamatábrája 
 

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. Magyarország családi gazdálkodói képezték azt a populációt, amely 
kiindulási alapként jelent meg a mintaválasztás során. A kellő reprezentativitás érdekében 
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 
bevétellel rendelkeznek; 

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

- A családi gazdaság irányítója 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. A személyes megkeresés által sem volt biztosítható a 
tökéletes válaszadási arány: végül 89 kérdőív tűnt alkalmasnak a kiértékelésre. 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. Tekintettel arra, hogy objektív okok 
miatt nem volt teljes mértékben biztosítható a megkeresendő gazdaságok válaszadása, az 
adatgyűjtés folyamatába egy, a szakértői minta módszerén alapuló eljárást illesztettem be. 
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 nyílt kérdőívek szolgáltak, 
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amelyeket az interjúalanyok egyenként vagy csoportosan, azaz több háztartástag együttesen 
töltöttek ki.  
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3. AZ ÉRTEKEZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI, EREDMÉNYEK 
 
3.1. A HÁZTARTÁS-GAZDASÁGTAN ELMÉLETI ALAPJAI, SZAKIRODALMI 
ÁTTEKINTÉS 
 
Fontosnak tartottam a hazai és a külföldi ismeretek Magyarországon újszerűnek számító, 
tudományos igényű rendszerezését, ebben 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. 
 
3.2. A HÁZTARTÁS-GAZDASÁGTANI ELMÉLETEK FEJLŐDÉSE AZ ÓKORTÓL 
NAPJAINKIG 
 
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 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. 
Megmutattam 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 (5. ábra), amely ezt a rendkívül 
komplex dogmatörténeti evolúciót a gazdaságtudományi gondolkodás fejlődésével 
párhuzamban mutatja be. 
 
3.2.1. A háztartások kialakulása és szerepe az őskorszakban 
 
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 
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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) a gazdálkodás naturális 
jellegű; b) a termékek számbavétele azok használati értékén (hasznosságán) alapul; c) a 
megtermelt javakat a szükségletek szerint osztják el. 
 
3.2.2. 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�. Az �oikos�-t tehát egy zárt gazdasági egységként kell 
elképzelni, amely mezőgazdasági és kézműves tevékenységeket egyaránt végezhetett. 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. 
 
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. 
 
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 (4. 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. 
 



 16

 ÖKONÓMIA KREMATISZTIKA 

Kommutatív igazságosság ár = költség kamatszedés 

Disztributív igazságosság társadalmi helyzetnek 
megfelelő 

társadalmi helyzettől 
független 

 
4. 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 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. 
 
3.2.3. A vallási értékorientációk és hatásuk a háztartástudományra 
 
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. AQUINÓI jelentős 
újítása az volt, hogy tulajdonképpen a teljes arisztotelészi életmű érvkészletét a teológia 
szolgálatába állította. Az óeurópai ökonómia eszmerendszerét 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 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 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�. Az emberrel együtt a családi élet és a háztartás is újra 
az figyelem fókuszába került. 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 
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A 16. század európai reformációs mozgalmai az egyes országokban � a politikai viszonyok 
által szintúgy befolyásolva � különbözőképpen nyilvánultak meg. 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. A 
háztartás komplex rendszerként való felfogását 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 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 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). 
 
3.2.4. Az iparosodás és a polgári felemelkedés � a klasszikusok és előhírnökeik 
 
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 kevéssel járultak hozzá a háztartás-gazdaságtani gondolatok 
fejlődéséhez, 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. Mindezek ellenére a 
merkantilisták korunk ökonómiája szempontjából maradandót alkottak: a merkantilizmus 
teoretikusai voltak a tudományos közgazdaságtan, a mai értelemben vett nemzetgazdaságtan 
megteremtői. 
 
A merkantilisták és eszmetársaik tevékenységét, 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. 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. A piacgazdasági 
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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. 
 
3.2.5. 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 
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 felfogás eredménye, hogy a gazdaság 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. 
 
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. 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. 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. 
 
3.2.6. 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 egy olyan, jövőbemutató definíciórendszert állítottak fel, 
amely gyökeresen megváltoztatta a 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. Ez a felfogás egyben lehetővé teszi 
háztartástan ökológiai kiterjesztését is, amelyben az ember nem a környezet 
manipulátoraként, hanem a gondos gazda szerepében tűnik fel 
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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 a háztartások különböző történelmi felfogásaiban rekurzív módon rendre 
megjelenik. 
 
3.2.7. 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 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. 
 

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. 
 
Az áttekinthetőség megkönnyítése érdekében 5. ábrán grafikusan ábrázolom a háztartástani 
felfogások fejlődési folyamatait. 
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3.3. A CSALÁDI GAZDASÁGOKAT MŰKÖDTETŐ HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSMINTÁI 
EGY SZOCIOÖKONÓMIAI EMPIRIKUS KUTATÁS TÜKRÉBEN 
 

3.3.1. A családi gazdaságok fogalmi körülhatárolása 
 
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 tartottam a családi gazdaságok elméleti szempontból történő való 
megközelítését is. A családi gazdaságok fogalmi lehatárolásakor GASSON és ERRINGTON 
definícióját (1999) tekintettem irányadónak. Ez alapján hat kritériumot meghatározása 
lehetséges, hangsúlyozottan elméleti szempontból, nem szigorúan vett funkcionális 
meghatározásként: 
 

- 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. 

 
3.3.1. A kvalitatív felmérés megállapításai 
 
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 felmérés eredményei alapján három általánosnak tekinthető fejlődési tendencia bontakozik ki 
(6. 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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6. ábra: A vizsgált háztartások magatartásmintáinak kategorizálása 

 
A következőkben az öt kategorizált csoportot jellemzem részletesen a kutatás eredményei 
alapján. 
 
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 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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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
�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: 

 

− 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. a nem vér szerinti interperszonális 
viszonyrendszerek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az kvázi automatikus módon 
működő létfenntartási folyamatok és ezért inkább családi háztartásnak nevezendő. 
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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 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
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. 

 

− 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 
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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 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. 
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