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Medián ekvivalens jövedelem
A teljes népességet OECD 2 fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján sorba rendezik,
és a sor közepén lévő jövedelem jelenti a mediánt, vagyis hozzá képest pontosan
ugyanannyinak van kevesebb illetve több jövedelme.
OECD 2 fogyasztási egységkulcs
Az első felnőtt 1. minden további felnőtt 0,5, a 14 év alattiak pedig 0,3 egységet
képviselnek.
Relatív szegénységi küszöb
A medián ekvivalens jövedelem 60%-a nemzeti valutában, Euróban továbbá vásárlőerő
egységen (PPS) kifejezve, az egy személyes háztartásokra és a két felnőtt két gyermekes
háztartásokra vetítve.
Relatív jövedelmi szegénységi arány
A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál
háztartásokban élő személyek aránya.
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Relatív szegénységi kockázat
Az adott csoportba tartozók szegénységi aránya az országos szegénységi arányhoz
viszonyítva. Ha értéke 1 alatti, akkor az átlagosnál kisebb, ha feletti, az áltagosnál
nagyobb a szegénységi kockázat.

Anyagi depriváció
Azon személyekre vonatkozik az anyagi nélkülözés, akikre az alábbi kilenc problémából
legalább három jellemző:
1) hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van; 2) a lakás megfelelő
fűtésének hiánya; 3) váratlan kiadások fedezetének hiánya; 4) kétnaponta hús, hal, vagy
azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya; 5) évi egyhetes, nem otthon töltött
üdülés hiánya, 6) anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival; 7) anyagi okból nem
rendelkezik mosógéppel; 8) anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval; 9) anyagi
okból nem rendelkezik telefonnal.
Súlyos anyagi depriváció
Azon személyekre vonatkozik a súlyos anyagi depriváció, akikre a fenti kilenc problémából
legalább négy jellemző.
Munkaintenzitás
A háztartásban élő összes munkaképes korú személy referenciaév során munkával töltött
idejét viszonyítja az elméletileg munkával tölthető összes időhöz. Értéke 0 és 1 között
lehet. (0 senki nem dolgozik, 1 mindenki teljes munkaidőben dolgozik az egész év során).
Nagyon alacsony munkaintenzitás
Azon 0 és 59 év közötti életkorú személyek, akik olyan háztartásban élnek, ahol a
munkaképes korú (18 és 59 év közötti) felnőttek az előző évben teljes munkapotenciáljuk
kevesebb, mint 20%-át töltötték munkával (értéke: 0-0,2).
Szegénységi rés
A szegények medián ekvivalens jövedelmének és a szegénységi küszöbnek a különbsége
a relatív szegénységi küszöb százalékában kifejezve.
Gini-koefficiens
A jövedelem koncentráció egyik lehetséges aggregát statisztikai mutatószáma a Ginikoefficiens. Ez a mutatószám 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Ha a Gini-koefficiens értéke
nulla, akkor mindenki egyenlő összeggel rendelkezik a sokaságban, azaz teljes az
egyenlőség, ha viszont eggyel egyenlő, akkor a sokaságban egyetlen személy kezében
koncentrálódik az összes jövedelem, ekkor tökéletes egyenlőtlenségről beszélünk. A Gini
mutató szemléletesen a Lorenz-görbe grafikus ábrázolásával jeleníthető meg. Ha a
kumulált népességet és az általuk birtokolt kumulált jövedelmeket Lorenz-görbeként
ábrázoljuk, akkor a Gini-koefficiens a Lorenz-görbe és a tökéletes egyenlőséget
szimbolizáló 45 fokos egyenes közötti terület az egész háromszög területének
hányadosaként határozható meg. (0,4–0,5 körüli Gini érték az egyenlőtlenség viszonylag
magas szintjét jelenti, 0,2 körüli érték pedig viszonylag egyenletes jövedelmet mutat.)
S80/S20 (jövedelmi ötödök aránya)
Az ekvivalens jövedelmek eloszlásában a felső 20% és alsó 20% jövedelmeinek
hányadosa.
Gyermek
Eltartott gyermeknek tekintjük a háztartásban legalább az egyik szülővel élő 25 év alatti
tanuló, munkanélküli vagy egyéb inaktív gazdasági aktivitású személyeket.

