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A háztartások fogyasztására vonatkozóan megkülönböztetünk mikro- és makroszintű muta-
tókat. 

A mikroadatok legfontosabb forrása az Eurostat jövedelem- és életkörülmény-vizsgálata 
(EU-SILC, Income, Social Inclusion and Living Conditions). Az adatgyűjtés az Európai Unió-
ban alkalmazott COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) nómenklatú-
ra alapján történik, mely a fogyasztás rendeltetés szerinti csoportosítását jelenti. 

A háztartások fogyasztásának számítása makroszinten az uniós ajánlásoknak megfelelő 
elszámolási rendszer (ESA ’95) keretében készül. A bruttó hazai termék (GDP) belföldi fel-
használásának legnagyobb tételét a háztartások végső fogyasztása teszi ki. A háztartások 
végső fogyasztása a háztartások fogyasztási kiadásaiból és a természetbeni társadalmi jut-
tatásokból tevődik össze. A természetbeni társadalmi juttatások nagyobb részben a kor-
mányzattól és kisebb részben a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől származnak. 

A mikro- és makroszintű háztartási kiadások adatai különböznek egymástól, ez nagyrészt a 
megfigyelés eltérő módszeréből adódik. Alapvető különbség az adatok között a megfigyeltek 
köre, hiszen míg a makroadatoknál a nemzeti számlák alapján az összes háztartásról ka-
punk összesített információkat, addig a mikroadatok a háztartások felkeresésén és kikérde-

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/haztartas/haztartas07.pdf


zésén alapuló összeíráson alapulnak és nem fedik le az intézményi háztartásokat. A lefedett 
adatok körében is különbség van, hiszen a mikroadatok esetében sokkal részletesebb ada-
tok állnak rendelkezésre például a tartós fogyasztási cikkek állományáról. 
 

 Ismertető a rendelkezésre álló adatokról 
Mikroadatok 
Az Eurostat adatbázisában rendelkezésre álló adatok a magánháztartások átlagos fogyasz-
tási kiadása (háztartástípusonként is), a háztartások fogyasztási szerkezete különböző di-
menziók szerinti bontásban (COICOP szerint). Ezeken kívül fogyasztási egyenlőtlenségek is 
számíthatóak a kvintilis szerinti átlagos fogyasztási kiadásokból. A mikroadatok legfontosabb 
forrása az EU-SILC (Income, Social Inclusion and Living Conditions), ahol az adatok túlnyo-
mó része 2005-ös, vagy annál régebbi. 

A háztartások tartós fogyasztási cikkeiről is találunk információkat az Eurostat adatbázisában 
arra vonatkozóan, hogy a háztartások hány százaléka nem rendelkezik például saját telefon-
nal, színes tévével, mosógéppel, számítógéppel, vagy gépkocsival, illetve hogy a háztartá-
sok hány százalékának van internethozzáférése. 

Makroadatok 
A makroszintű mutatók legfontosabb forrásai a nemzeti számlák, melyek évente, illetve ne-
gyedévente állnak rendelkezésre. A makroadatok közül a legfontosabb mutató a háztartások 
végső fogyasztási kiadása, az Eurostat adatbázisában éves és negyedéves bontásban le-
kérdezhető euróban, vásárlóerő paritáson (PPS), illetve a GDP százalékában egyaránt. To-
vábbá megtalálható a kiadások megoszlása folyó áron a COICOP szerint és a fogyasztási 
kiadások volumenváltozása is. 
 

 Részletes módszertani háttér 
Makroadatok
Mikroadatok

 
 Kapcsolódó nómenklatúra 

Európai Számlák Rendszere (ESA ’95)
COICOP 

 
 Kiadványok 

Living conditions in Europe
Social protection in the European Union
European Social Statistics

 
 Adatok 

Adatbázis: 
Makroadatok (Annual national accounts/Final consumption aggregates, Annual sector 

accounts) 
Mikroadatok (Consumption expenditure of private households) 

• Tartós fogyasztási cikkek (Income and living conditions/Material 
deprivation/Durables) 

Egyéb adatok 
• Internet, PC (Computers and the Internet in households and enterprises) 
• Gépkocsi (Road transport/Road transport equipment – Stock of vehicles) 

Kapcsolódó kész táblák: 
Makroadatok (Annual national accounts/GDP and main components) 
Egyéb adatok 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/introduction/income_social_inclusion_living_conditions
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=HICP_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=22470387&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=2440594&CFTOKEN=efb78db39fa01f12-648482A6-F6B6-FDB7-4CC28CD08FBFD4C8&jsessionid=1e51e1be01bf0b0022a215a2c4f737d3d754TR
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DZ-08-001/EN/KS-DZ-08-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-046/EN/KS-SF-08-046-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BP-02-008/EN/KS-BP-02-008-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables


• Mobiltelefonok (Telecommunication services) 
• Gépkocsik (Transport/Road transport/Motorisation rate) 

 
 Külső adatforrások 

International Telecommunication Union
OECD Statistics

 
 
 
 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics
http://stats.oecd.org/Index.aspx

