
Módszertani megjegyzések 
 
 
Az adatok az EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) 2010-ben végrehajtott, a 
2009-es jövedelmi referenciaévre vonatkozó felvételéből származnak.  
 
 
1. A kiadványban használt főbb kategóriák: 
 
 
 Jövedelmi tized (decilis): a felvétel népességét az egy főre jutó évi nettó jövedelem 
alapján sorba rendezzük, és az így rendezett személyeket tíz egyenlő részre osztjuk. A teljes 
sokaság egy tizede alkot egy decilist.  
 
 Jövedelmi ötöd (kvintilis): a felvétel népességét az egy főre jutó évi nettó jövedelem 
alapján sorba rendezzük, és az így rendezett személyeket öt egyenlő részre osztjuk. A teljes 
sokaság egy ötöde alkot egy decilist. A kvintilisek felső határa azonos a páros sorszámú 
decilisek határával.  
 
 

Jövedelmi kategóriák határai, 2009 
 
 

1. tized: - 392 660 Ft alatt 
2. tized: 392 661 - 514 500 Ft 
3. tized: 514 501 - 610 950 Ft 
4. tized: 610 951 - 702 090 Ft 
5. tized: 702 091 - 792 500 Ft 
6. tized: 792 501 - 879 606 Ft 
7. tized: 879 607 - 991 384 Ft 
8. tized: 991 385 - 1 137 104 Ft 
9. tized: 1 137 105 - 1 394 614 Ft 

10. tized:  1 394 615 Ft felett 
 
 

 
 Aktív háztartásnak tekintjük azt, amelynek tagjai között van legalább egy aktív kere-
ső (alkalmazásban álló, szövetkezeti tag, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások tagjai, al-
kalmi munkások, napszámosok, segítő családtagok, kivéve, ha ezt a tevékenységet nyugdí-
jasként végzik.) 
 
 
 Inaktív háztartások, amelyek tagjai között nincs egyetlen aktív keresőtevékenységet 
folytató személy sem. (pl. munkanélküli-ellátásban részesülők, gyeden, gyesen lévők, öregsé-
gi vagy rokkantsági nyugdíjasok, járadékosok, szociális segélyezettek stb.).Ezen belül a ház-
tartás összetétele alapján megkülönböztethető a  
 

 – nyugdíjas (ahol a háztartásban van nyugdíjas), és az 
 – egyéb inaktív háztartások (ahol a háztartásban nincs nyugdíjas) csoportja.  
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Korösszetétel szerint:  Csak fiatal háztartásnak tekintjük, melynek valamennyi tagja 30 év 
alatti személy, 

 
Csak középkorú háztartásnak tekintjük, melynek valamennyi tagja 
30–59 éves, 
 
Csak idős háztartásnak tekintjük, melynek valamennyi tagja  
59 évesnél idősebb. 
 
Fiatalok és középkorúak: a tagok 0–29 és 30–59 évesek 
 
Fiatalok és idősek: a tagok 0–29 évesek és 59 évesnél idősebbek 
 
Középkorúak és idősek: a tagok 30–59 évesek és 59 évesnél idő-
sebbek 
 
Fiatalok, középkorúak és idősek: az összes háztartásból a fennma-
radók 

 
 Gyermekek: Eltartott gyermeknek tekintjük a háztartásban legalább egy szülőjével 
élő 20, illetve 25 év alatti gyermekeket (Eurostat által alkalmazott csoportosítás), akik gazda-
sági aktivitása tanuló, munkanélküli vagy egyéb inaktív. A kiadvány 9. táblája a 25 év alatti 
gyermekek alapján csoportosítja a háztartásokat, míg a 12. tábla pedig a 20 év alattiak  
szerint.  
 
 Referenciaszemély: A háztartásban a legmagasabb bruttó jövedelemmel rendelkező 
személy. 
 
 
2. Jövedelemtípusok 
 
Az egyes jövedelemtípusok besorolása megfelel az EU-SILC módszertani iránymutatásának. 
 
 
2.1. Munkajövedelmek 
 

Munkaviszonyból származó jövedelem  
 
Főállású munkaviszonyból származó jövedelem: az alkalmazásban állók munkabére, 
különböző bérjellegű pótlékai , kiegészítő fizetése, prémium, jutalmak.  
 
Költségtérítések: A munkáltató által adott pénzbeni és pénzjellegű költségtérítések (pl. 
étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés, lakhatással kapcsolatos költségtérítés, is-
kolakezdési támogatás).  
 
A fentiek mellett a munkaviszonyból származó jövedelem részeként kerül kimutatásra 
többek között a másodállásból, az alkalmi munkából, az egyszeri megbízásból, a szel-
lemi alkotásból, valamint a külföldről származó munkajövedelem is.  
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Vállalkozásból származó jövedelem 
 
Tartalmazza az egyéni és társas vállalkozásból, a külföldi vállalkozásból, valamint a 
mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmeket.  
 
A munkajövedelmek között kerül kimutatásra a cégautó magáncélra történő haszná-
lata is.  

 
2.2. Társadalmi jövedelmek 
 

Nyugdíj, nyugdíjkiegészítés 
 
Saját és hozzátartozói jogú ellátások: öregségi, rokkantsági, özvegyi nyugdíjak, árva-
ellátás és egyéb, a társadalombiztosítás által folyósított járadékok, társadalmi jutta-
tások.  
 
Táppénz 
 
Betegség idejére fizetett keresetpótló ellátás, valamint itt számoljuk el a gyermekápo-
lási táppénzt is.  
 
Munkanélküli-ellátások 
 
Itt kerül kimutatásra a végkielégítés, az álláskeresési járadék és segély, a munkanélkü-
liek rendszeres szociális segélye, valamint egyéb támogatások.  
 
Családdal, gyermekekkel kapcsolatos ellátások 
 
Tartalmazza a gyermekgondozási díjat (gyed), a gyermekgondozási segélyt (gyes), a 
gyermekgondozási támogatást (gyet), a családi pótlékot, a terhességi gyermekágyi se-
gélyt, valamint az egyszeri anyasági segélyt, ápolási díjat.  
 
Egyéb szociális juttatások 
 
Ebbe a kategóriába tartoznak a rendszeres és nem rendszeres segélyek, támogatások, 
járadékok, az egyéb szociális juttatások és a lakásfenntartási támogatás.  
 
A fentieken kívül a társadalmi jövedelmek között kerülnek kimutatásra az oktatással 
kapcsolatos ellátások (pl. ösztöndíjak), valamint az ingó, ingatlan/föld hasznosításából 
származó jövedelmek.  
 
 

2.3. Egyéb jövedelmek 
 

Az egyéb jövedelmekhez tartoznak többek között a más háztartástól kapott pénzbeni 
támogatások, így pl. a gyermek-, szülő- és feleségtartás, egyéb rendszeresen kapott 
támogatások, a 16 éven aluliak jövedelme, a felvett kamat, osztalék és árfolyam-
nyereség.  
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2.4. Bruttó jövedelem a háztartás tagjainak a referenciaévre vonatkozó munkajövedelmé-
nek, társadalmi jövedelmének és egyéb jövedelmének összege.  

 
 
2.5. Nettó jövedelem összege úgy kerül meghatározásra, hogy a bruttó jövedelemből levo-

násra kerül a társadalombiztosítási járulék, a személyi jövedelemadó, a vagyonnal 
kapcsolatos adók, valamint a más háztartásnak adott támogatásainak összege. 

 
2.6. Jövedelemként figyelembe nem vett tételek 
 

Ebbe a csoportba tartoznak a nem pénzbeni költségtérítések, mint az üdülési csekk, a 
magánhasználatra kapott mobiltelefon és számítógép, a természetben kapott étkezés, 
szociális ellátás. Szintén nem vesszük figyelembe jövedelemként, és itt kerül kimuta-
tásra a biztosítótól kapott kártérítés összege, valamit a saját termelésből származó fo-
gyasztás értéke.  


