
Módszertani megjegyzések 
 

Az adatok az OSAP 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi kikérdezés 
és a 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés adatgyűjtésekből 
származnak.  
 
Néhány használt fontosabb fogalom 
 
Háztartások, személyek, aktivitás 
 

Háztartás: olyan személyek összessége, akik – függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – egy 
jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben, vagy 
egészben közösen viselik. A háztartás fogalma nem azonos a családdal, nem annyira jogi, mint inkább 
gazdasági tartalmú. Az esetek túlnyomó többségében egy család képez egy háztartást (szülők vagy 
szülő egy vagy több gyermekkel, házaspár gyermek nélkül), de háztartást alkothatnak oldalági, le- vagy 
felmenő rokoni kapcsolatban álló személyek is (testvérek, nagyszülő unokával stb.). Élhetnek közös 
háztartásban rokon kapcsolatban nem álló személyek (pl. két barátnő), de egy személy is háztartásnak 
tekinthető, ha egyedül gazdálkodik. A háztartás-statisztika a háztartáshoz tartozónak tekinti az 
ideiglenesen távol élő diákokat, munkavállalás miatt távollévőket azokban az esetekben, mikor 
ellátásukról döntően a megfigyelt háztartás gondoskodik, illetve utóbbiak esetében, ha jövedelmükkel 
alapvetően hozzájárulnak a háztartási kiadásokhoz. Ebben a tekintetben a definíció tudatosan eltér a 
népszámlálásban használatos meghatározástól.  

Gyermekek: a háztartások gyermekszám szerinti csoportjaiban gyermeknek tekintjük a 25 éven 
aluli eltartott, gyermek családi állású, nappali tagozaton tanuló, vagy jövedelemmel nem rendelkező 
személyeket. Idetartoznak a nem rokon személyek (nevelt vagy örökbefogadott gyerek) és az egyéb 
rokonok (unokák), ha 25 éven aluliak, a háztartásban élnek, eltartottak és nappali tagozaton tanulnak. A 
gyermek családi állású, 25 éven aluli személyek, ha nem tanulnak, de munkát keresnek, vagy ha testi-
szellemi fogyatékosok, továbbá ha nem kívánnak dolgozni, szintén ebbe a kategóriába tartoznak. (A 
népszámlálás fogalomhasználatától az általunk alkalmazott eltér, ott a szülővel együtt élő nőtlen, 
hajadon gyermeket életkorától és gazdasági aktivitásától függetlenül gyermekként sorolja be.) 

 
 

Háztartás-összetétel 
 
Aktív keresős háztartások: a háztartás tagjai között van legalább egy aktív kereső, de ez a 

személy nem feltétlenül a háztartásfő. A kiadványban használt egyéb csoportosítások alapja a 
háztartásfő jövedelemszerző tevékenysége, életkora, beosztása vagy iskolai végzettsége. 

Aktív kereső nélküli (inaktív) háztartások: a háztartás tagjai között nincs egyetlen aktív kereső- 
tevékenységet folytató személy sem. Ezen belül a háztartás-összetétel alapján megkülönböztethető a 

• nyugdíjas (ahol a háztartásban van nyugdíjas) 
• egyéb inaktív (ahol a háztartásban nincs nyugdíjas) 

háztartások csoportja. 
 
 
Jövedelemnagyság 

 
A Háztartási költségvetési és életkörülmény adataiból jövedelmi adatokat nem publikálunk, azokat csak 
háttérváltozókként kezeljük, és csak az egy főre jutó nettó jövedelem adatok alapján jövedelmi 
decilisekbe sorolt háztarások adatait közöljük. A kiadványban használt jövedelmi adatok referenciaideje 
a 2010. év. 



Jövedelmi tizedek (decilisek): a felvétel népességének az egy főre jutó évi nettó jövedelem 
alapján sorba rendezett tizedei.  

 
Jövedelmi kategóriák határai, 2010 

 
1. tized:   424 717 Ft alatt 
2. tized 424 718  554 334 Ft  
3. tized 554 335 – 663 017 Ft, 
4. tized 663 018 – 762 869 Ft, 
5. tized 762 870 – 869 974 Ft, 
6. tized 869 975 – 982 000 Ft  
7. tized 982 001 – 1 106 337 Ft  
8. tized 1 106 338 – 1 278 912 Ft 
9. tized 1 278 913 – 1 595 785 Ft 

10. tized 1 595 786  Ft felett 
  

 


