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Mit jelent?
HÁZTARTÁS GAZDASÁG FOGALMA : 
• A család (illetve családszerű együttműködés) megélhetését biztosító intézmény.

SZEREPE, MŰKÖDÉSE:
• A rendelkezésre álló erőforrásokkal, úgy gazdálkodjon, hogy a család mindennapos

és hosszú távú, generációkon is túlnyúló, megélhetését biztosítsa.

• a családban élők munkaerejével
• jövedelmeivel
• kapcsolati tőkéjével
• földjeivel
• egyéb reálvagyontárgyaival
• Stb.

Forrás: Spéder, 1994

Települési, társadalmi 
státustól függő 

spektrum és jelleg



Hogyan működik?
• Felosztja a család és tagjainak munkaerejét a munkavállalás, informális

munkavégzés, a háztartásgazdaság, a rokoni segítségnyújtás és más
munkaszférák között;

• A lehetőségekhez mérten igénybe veszi a különböző jövedelemforrásokat,
(munkajövedelmeket, jóléti transzfereket, tőkejövedelmeket), rokoni és más
kapcsolathálózati transzfereket;

• Meghatározza a pénzkezelés módját (ki-miről dönt a családban stb.), felosztja a
jövedelmeket, megtakarítási és befektetési döntéseket hoz;

• Kialakítja a család fogyasztási stratégiáját, ezen belül a magán-, köz- és saját
fogyasztás arányait, piaci vásárlásaihoz keresési, takarékossági eljárásokat
dolgoz ki;

• Szervezi és "kivitelezi" a család megélhetését.
Forrás: Spéder, 1994



Elméleti háttere

KÉT fő elméleti irányvonal:

1.) Fejlődéselméleti megközelítés

• Az otthon végzett munka az alulfejlettség, egy-egy ország gazdasági
elmaradottságának, szegénységének következménye.

2.) „Az örök háztartásgazdaság” elméletek

• A háztartásban végzett munka a gazdasági fejlettségi szinttől függetlenül
létező, időtálló tevékenységi forma.



Elméleti háttere (2)
• A modern társadalmakban a háztartásgazdaság térnyerése tapasztalható. A

háztartás racionálisan dönt arról, hogy: szükségleteit "hagyományos módon"
(azaz közvetlen piaci fogyasztás révén) vagy "innovatív módon„ (otthoni
termelés, önszolgáltatás) keretében elégíti ki. (Gershuny, 1978)

• A háztartás gazdaság a jóléttermelő intézmények egyik típusa (Zapf 1984;
Glatzer 1987).

• A háztartásgazdaság felértékelődik a gazdasági recesszió, krízishelyzet
időszakában (Caplovitz 1981; Pahl-Wallace 1985, Tardos, 1988)

• A háztartásgazdaság nem helyettesítő, inkább kiegészítő/kooperatív jellegű
szereppel bír (Pahl 1984; Mingione 1991)

• A háztartáson belüli erőforrás-allokáció, nem mindig követi a racionalitás
szabályait. Az erőforrás-felhasználással kapcsolatos döntések sokszor csak
"megtörténnek„. Inkább megélhetési eljárásokról van szó, és nem megélhetési
stratégiákról (McCrone 1994)



Háztartás gazdaság – Agrárgazdasági szemszögből 

•Háztartás gazdaság?
• Családi gazdaság?
• Kisüzem?
• Családi kisgazdaság?
• Kis családi gazdaság?

Háztartás 
gazdaság

Családi 
gazdaság

Kisüzem



Fogalmak - Mi a családi gazdaság?
A családi gazdaság…

• szervezet, ahol a család gyakorolja a termelőeszközök fölötti ellenőrzés
jogát (Raup, 1986);

• életvitel (Gasson et al., 1988);

• entitás, amelyben a vállalkozó, a menedzser és munkás szerepeit
ugyanabban a családban kombinálja (Swinnen, 1993)

• családi munkaerőre alapozott, jövedelemorientált, árutermeléssel
foglalkozó vállalkozás (Takácsné, 1996) ;

• gazdálkodási egység, amely a családnak megélhetést biztosít és leköti
annak munkaerejét (Fertő, 1996);

• élethivatásszerűen végzett mezőgazdasági és mezőgazdasági
kiegészítő tevékenység [326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet]



Hol a helye az üzemstruktúrában?

Családi 
gazdaság

•Tulajdoni háttér: család
•Menedzsment: család
•Munkaerő forrása: zömmel a család

Családias 
korporáció

• Tulajdoni háttér: család és/vagy családon kívüli üzlettársak

• Menedzsment: család és/vagy alkalmazott

• Munkaerő forrása: család és idegen munkaerő 

Ipari farm

• Tulajdoni háttér: üzlettársak (tulajdonosok, bérlők)

• Menedzsment: alkalmazott

• Munkaerő forrása: bérmunka

Forrás: Fertő, 1996



Mi jellemzi a családi gazdaságot? 
• A család gyakorolja az ellenőrzést az erőforrások fölött;

• A család alkotja a munkaerő gerincét;

• A gazdaság biztosítja a család jövedelmének/
táplálékának jelentős részét vagy egészét;

• A gazdaság nem csak a vállalkozás székhelye, otthon is;

• A gazdaság története generációkat köt össze;

• A gazdaságban tudás/kultúra halmozódik fel, amely
generációról-generációra átadódik;

• A gazdaság része a szélesebb körű vidéki gazdaságnak, a
vidéki tájnak;



„Családi gazdaság” elméletek
MEZŐGAZDASÁGI HÁZTARTÁS ELMÉLET:

• A családi munkaerő idegen munkaerővel történő helyettesíthetőségét a
felügyeleti/ellenőrzési költségek, valamint a munkaerővel szemben támasztott
igények és a képzettségi különbségek korlátozzák.

TERMELÉSI CIKLUS ELMÉLET:

• Azokban az ágazatokban, ahol kevés termelési ciklus van és az egyes fázisok hossza
rövid, valamint a fázison belüli feladatok száma kevés, előnyösebb a családi
gazdasági forma.

SZERVEZETELMÉLET+BIZALOMELMÉLET:

• A termelési erőforrásokhoz, valamint az input és output piacokhoz való hozzáférést
az ellenőrizhető, bizalmon alapuló családi/rokonsági kapcsolatok hatékonyabban
biztosítják.

ERŐFORRÁSALAPÚ-ELMÉLET:

• A termelők más gazdasági szereplőktől (beszállítók, versenytársak, hitelezők,
kormányzati szervezetek) való függésük csökkentése érdekében igyekeznek
kontrollt gyakorolni a működésük szempontjából kritikus erőforrások fölött.



Családi gazdasági jellemzők – Agrárökonómiai 
sajátosságok

• Nagy szám (482,5 ezer);
• 27 ezer „családi gazdaságként” regisztrált gazdaság 81 ezer családtaggal (2017)

• Heterogén birtokszerkezet (a gazdaságok 67%-a 1 ha alatti);

• Kis átlagos birtokméret (5,4 ha);

• Családi alapú (nem fizetett) munkaerő-felhasználás (a munkaerő 90%-a);

• Alacsony munkatermelékenység (egy ÉME-re jutó STÉ: 6,8 ezer euro,
szemben a gazdasági szervezetekkel, ahol 27,4 ezer euro);

• Tendencia: koncentráció, munkaintenzív üzemből tőke intenzív árutermelő
gazdasággá válás! Forrás: KSH, 2013

Egyéni gazdaság=Családi gazdaság?



Jellemzők - Agrárökonómiai sajátosságok

Méret 

kategória

(hektár)

Egyéni gazdaságok száma

(ezer)

Átlagterülete

(hektár)

2000 2013
Változás 

(2000=100%)
2000 2013

Változás 

(2000=100%)

<1 662,2 302,3 45,7 0,3 0,2 89,7

1-5 174,0 76,6 44,0 2,2 2,3 106,5

5-10 39,4 24,7 62,7 6,8 7,0 103,0

10-50 40,7 33,9 83,3 20,1 21,2 105,4

50-100 4,2 5,8 138,1 67,1 69,2 103,2

100< 2,1 4,7 223,8 185,2 191,4 103,3

Összes 922,6 448,1 48,6 2,5 5,4 217,2

Az egyéni gazdaságok földhasználatának jellemzői és változása 2000-2013

Forrás: KSH 2000, 2013



Jellemzők – Agrárökonómiai sajátosságok
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Az egyéni gazdaságok számának és használt mezőgazdasági területének 
változása 2003-2013

mezőgazdasági terület (ha) mezőgazdasági területet használó egyéni gazdaságok száma egyéni gazdaságok száma

Forrás: KSH 2003, 2013



Jellemzők – Agrárökonómiai sajátosságok
• A mezőgazdasági terület 54 %-át művelik (2,5 millió ha)

• Ők tartják a
• szarvasmarha állomány 37%-át

• sertésállomány 26%-át

• juhállomány 86%-át

• tyúkállomány 40%-át

• A mezőgazdaságban előállított STÉ 49%-át állítják elő (2448 millió
EUR)

• A mezőgazdasági munkaerő 79%-át foglalkoztatják (359 ezer
ÉME)



Jellemzők – Agrárökonómiai sajátosságok
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Az egyéni gazdaságokban dolgozó munkaerő



Jellemzők - Szociodemográfiai háttér
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Jellemzők - Szociodemográfiai háttér
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Jellemzők: Szocio-demográfiai háttér
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Foglalkoztatott Munkanélküli Nyugdíjas Anyasági ell. Tanuló Egyéb
Forrás: KSH, 2013



Mik a tendenciák?
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Szűkebb merítés: 
Családi kisgazdaságok Részletes költségjövedelem 

információ (2013, 2014) +kiegészítő 
mélyinterjúk (2017)

Részletes szociológiai, háztartás-
statisztikai, területi adatok



Családi kisgazdaságok - Ökonómiai-szociológiai jellemzői

• Számuk csökkenő, de:
• 80% - létszám (467

ezer üzem)

• 6,8% - terület

• 13,6% állatállomány

• 11,9% - kibocsátás

• 53,7% - munka

Területi különbségek
• Többség: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megye
• A fejlődőképesebb (2000–4000 euró STÉ közötti) kisüzemek aránya dél-

dunántúli, alföldi megyékben nagyobb az átlagnál (16 százalék).

Szociodemográfiai specifikumok
Heterogenitás, :

• Idős (31,7% 65 évesnél idősebb)
• Fiatal (20,9% 44 évesnél fiatalabb)
• Nyugdíjas (237 ezer gazd.vezető)
• Munkanélküli (közel 24 ezer

gazdaságvezető, közel 34 ezer segítő
családtag)

• Alacsony képzettségű (DE:közel 7 ezer
felsőfokú végzettségű, 35 ezer szakképzett)

• Női üzemvezető (minél kisebb, annál inkább)



Családi kisgazdaságok: költség-jövedelmi viszonyok
• Hektáronként magasabb ráfordításokkal és eszközlekötéssel, nagyobb állatállománnyal

és munkaerő-lekötéssel állítanak elő magasabb termelési értéket;

• Munkaerő-arányos jövedelmezősége (munkaerő-hatékonysága) alacsony;

• A gazdálkodást meghatározza, hogy milyen főállás mellett gazdálkodnak:

• a főállású vállalkozók profitorientáltan, magas eszközlekötés és ráfordítás mellett,
hatékony munkavégzéssel állítanak elő jelentős jövedelmet;

• a mg-i és nem mg-i alkalmazottak/nyugdíjasok/szociális juttatásokból élők kisebb
ráfordításokkal és eszközlekötéssel alacsonyabb termelési értéket és jövedelmet
állítanak elő, kevésbé hatékony munkaerő-lekötésmellett;

• A tevékenységből jelentős, üzemenként (háztartásonként) 400-500 ezer forintos
fogyasztási alap keletkezik

• ez az összeg a nyugdíjas és szociális juttatásokból élő háztartások jövedelmének 30
%-át is elérheti

• az alkalmazotti réteg jövedelmének pedig 10-16 %-át is elérheti.



Fejlesztési szükségletek

• Generációváltás nehézségei;

• Tudáshiány;

• Beruházási források hiánya;

• Technológiai lemaradás;

• Gyenge integráció;

• Egyoldalú/nem piacképes 
termelési szerkezet.

• KAP-támogatások korlátozott elérése;

• Fejlesztési hitelekhez hozzáférés
nehézségei;

• Mérsékelt hatású, beruházásokra
koncentráló vidékfejlesztési eszközök;

• A szociálpolitikai eszközrendszer
komplexebb válaszokat adott, de
kisebb figyelmet kaptak a piacra jutást
segítő elemek.

ÜZEMSZINTŰ 
HÁTRÁLTATÓ 

TÉNYEZŐK

FEJLESZTÉSI 
ESZKÖZRENDSZER

VIDÉKFEJLESZTÉS

SZOCIÁLPOLITIKA



Mezőgazdasági tartalmú felzárkóztató programok
Megnevezése Kezdete Területi hatóköre Forrása Eredmények, főbb hatások

Szociális 
földprogram

1992
Országos, hátrányos 
helyzetű települések

kormányzati támogatás
Szezonálisan jelentkező kiegészítő jövedelmek; a
mezőgazdasági termelésben közvetlenül hasznosítható
szaktudás és tapasztalat felhalmozása

Vállalkozóvá válás 
támogatása

2007 Országos kormányzati támogatás Önfoglalkoztatóvá válás (90 százalékban)

Sorsfordító 
program

2008 Dél-Dunántúl régió kormányzati támogatás
Átmeneti foglalkoztatási lehetőség; a mezőgazdasági
termelésben közvetlenül hasznosítható szaktudás és
tapasztalat felhalmozása

Háztáji program 2013 Országos kormányzati támogatás
Hozzájárulás a háztartási fogyasztási szükségletek
kielégítéséhez

„Minden gyerek 
lakjon jól” 
Alapítvány

2011 Országos
magántőke; kiegészítő 
kormányzati támogatás

Hozzájárulás a háztartási fogyasztási szükségletek
kielégítéséhez

Kiút Program 2009
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye, Budapest 

magántőke; uniós 
támogatás; kiegészítő 

kormányzati támogatás

Az ügyfelek fele esetében hosszabb távon fenntartható
vállalkozások létrejötte

„Nyúl-unk a 
munkáért” 
program

2011
Baranya, Tolna, 
Somogy megye

magántőke; kiegészítő 
kormányzati támogatás

Piaci árutermelésre képes kistermelői hálózat kiépülése



Melyek az árutermelővé fejleszthető családi kisgazdaságok?

• 4400 főállásban vállalkozói státusban tevékenykedő
termelő;

Ökonómiai szempontú 
lehatárolás

• 10 750 humán tőkével az átlagnál jobban ellátott (legalább alap-
vagy középfokú képzettségű), fiatal korosztályhoz tartozó (44
évesnél fiatalabb) gazdaságvezető;

Szociodemográfiai
lehatárolás- ÁMÖ

• Már jelenleg is piacra termelő kisüzemek (41,%)

• Kiegészítő jelleggel árutermelő kisüzemek (12,5%)

• Önellátó háztartásgazdaságok (46,4%)

Komplex – FADN alapú 
klaszterelemzés



Eredmények – A családi kisgazdaságok…
• Nem alkotnak egységes, homogén csoportot;

• Fő funkciójuk a máshonnan származó jövedelmek kiegészítése;

• Gazdálkodásukat a főállásban végzett tevékenység jellege határozza
meg;

• Csak kis hányaduk fejleszthető tovább főállású árutermelő gazdasággá;

• Ez a gazdálkodási forma megfelelő eszköz lehet a hátrányos helyzetű
háztartások jövedelmi pozíciójának javításához ;

• A fejlesztési eszközök közül a komplex, a személyes törődésre, a
termeléskoordinációra, a humán tőke bővítésére is hangsúlyt fektető
fejlesztési eszközök tudnak eredményeket felmutatni.



Fejlesztéspolitikai kihívások, javaslatok
• A családi kisgazdaságok a hazai agrárstruktúra tartósan jelen lévő

szereplői.

• A családi kisgazdaságok többsége nem alkalmas főállású árutermelésre;

• Néhány ezer vállalkozói háttérrel rendelkező, fiatalabb korosztályhoz
tartozó, képzettebb és árutermeléssel már korábban is foglalkozó
kistermelő lehet potenciális alanya a főállású árutermelővé válást
elősegítő VP-intézkedésnek;

• Az árutermelővé nem fejleszthető gazdaságok támogatása komplex
fejlesztési programok keretében lehet hatékony.



Fejlesztési kulcsterületek
• A versenyképesebb termeléshez szükséges tudás- és információátadás;

• Folyamatos mentorolás, tanácsadás (nemcsak a termesztéstechnológiai
kérdésekben!);

• Technológiai fejlesztéseket lehetővé tevő beruházási konstrukciók;
• Kisebb léptékű/komplex/egyszerűsített egyedi fejlesztések;
• Nagyobb léptékű kollektív beruházások;

• A piaci hálózatokhoz kapcsolódást lehetővé tevő termeléskoordináció;

• A fogyasztók és a termelők közvetlen együttműködésén alapuló REL-típusú
hálózatok kialakítása;

• A fejlesztéspolitika beavatkozások eredményeinek nyomon követését lehetővé
tevő, a társadalmi, gazdasági, környezeti hatásokat számszerűsítő monitoring
rendszer.



Köszönöm a figyelmet!
racz.katalin@aki.gov.hu
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