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Közgazdaság-tudomány 
és gazdálkodástudomány 

– elmélet, módszertan és gyakorlat –

BEVEZETÉS

Szakmai és tudományos körökben rendsze-
resen visszatérő vitatéma a közgazdaságtudo-
mány és a gazdálkodástudomány kapcsolata. 
Esetenként éles vita formáját öltötte az elmúlt 
években ez a kérdéskör. Gyakran visszatérő 
témája volt a Közgazdasági Szemlében meg-
jelent cikkeknek is. Ez a helyzet inspirálta a 
Gazdálkodástudományi és a Gazdaságtudo-

mányi Minősítő Bizottságok vezetését, hogy 
a Magyar Tudomány Napján, konferencia 
keretében járja körül a két tudományterület 
kapcsolatát, elméleti és módszertani megkö-
zelítéseit, valamint az elmélet és gyakorlat 
kapcsolatát.

A következőkben az elhangzott előadások 
főbb megállapításait foglaljuk össze.  

Balaton Károly • Vitaindító előadás
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Bevezető gondolatok

A közgazdaság-tudomány és a gazdálkodás-
tudomány kapcsolata hosszú évek óta a viták 
előterében áll a gazdálkodástudományok 
hazai művelőinek körében. Ez a vita eseten-
ként abban a kérdésben exponálódott, hogy 
mennyiben van létjogosultsága a gazdálko-
dástudománynak önálló tudományterület-
ként való megjelenésre. A kérdés a fejlett or-
szágokban nem jelent meg ilyen élesen, hiszen 
ott korábban szétvált a közgazdaságtan és a 
gazdálkodástan, míg hazánkban hosszú ide-
ig egy tudományterületként kezelték a kettőt. 
Gondoljunk csak arra, hogy egyaránt „köz-
gazdász” diplomát kapnak az elméleti közgaz-
daság-tudományt és gazdálkodástudományt 
tanuló egyetemi hallgatók. 

A két tudományterület történeti fejlődé-
sét tekintve egyértelműen megállapítható, 
hogy a közgazdaság-tudomány sokkal koráb-
ban indult fejlődésnek, mint a gazdálkodás-
tudomány. Ennek megfelelően elméleti hát-
tere, módszertana is fejlettebb, mint a gazdál-
kodástudományé. Markáns elméleti irányza-
tok jellemzik a közgazdaságtudomány fejlő-
dését, míg a gazdálkodástudományban in-
kább az eklektikus, a több tudományterület 
koncepcióinak és módszereinek átvétele és 
alkalmazása figyelhető meg. A gazdálkodás-

tudomány fejlődését erőteljesen befolyásolta 
a gyakorlat által támasztott igény, a piaci 
verseny erősödése ugyanis új, korszerű és 
tudományosan megalapozott megoldásokat 
követelt meg a terület elméleti művelőitől. 

A két tudományterület kapcsolatának szá-
mos nyitott kérdése váltotta ki az igényt, hogy 
a Magyar Tudomány Napja akadémiai ren-
dezvénysorozat keretében napirendre tűzzük 
a két terület kapcsolatának megtárgyalását. A 
tudományos ülés előadóinak felkérésekor az 
alábbi kérdések vizsgálatát javasoltuk:
• Hol tart napjainkban a két tudományte-

rület fejlődése?
• Milyen jelentősebb hatású új nézetek és 

szempontok jelentek meg az utóbbi 
években?

• Mennyiben tudnak releváns, gyakorlatban 
is alkalmazható válaszokat adni az elmé-
leti kutatások az aktuális kérdésekre? Pél-
dául: az elmúlt évek pénzügyi-gazdasági 
válsága, országok felemelkedése és bu kása, 
a vállalatok helyzete és problémái a válság 
időszakában, a kilábalás lehetőségei.

• Kapcsolatok más társadalomtudományi, 
élettudományi és természettudományi 
területekkel.

• Beszélhetünk-e primátusról a közgazdaság-
tudomány, illetve a gazdálkodástudomány 
esetében?




