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A jövedelmek számbavétele történhet nemzetgazdasági szinten és háztartási szinten egy-
aránt. 

A jövedelmek és felhasználásuk nemzetgazdasági szintű számbavétele és az összeha-
sonlíthatóság biztosítása érdekében hozták létre az egységes Európai Számlák Rendszerét 
(ESA ’95). Nemzetgazdasági szinten a legfontosabb jövedelmi mutató a GDP-ből származta-
tott bruttó nemzeti jövedelem (GNI, Gross National Income), mely a belföldiek által egy bizo-
nyos évben realizált összes elsődleges jövedelmet jelenti. Az előbbitől különbözik a rendel-
kezésre álló bruttó nemzeti jövedelem (GNDI, Gross National Disposable Income), mely egy 
nemzetgazdaság szereplőinek egy adott évben végső felhasználásra fordítható összes brut-
tó jövedelmét jelenti. Ez utóbbi nagyságát befolyásolja az országba beáramló és az ország-
ból kiáramló transzferek nagysága. 

Háztartási szinten a jövedelmek számbavehetőek mikro- és makroadatok alapján, melyek 
módszertana különböző. Alapvető különbség az adatok között a lefedett háztartások köre, 
hiszen míg a makroadatoknál a nemzeti számlák alapján az összes háztartásról kapunk ösz-
szesített információkat, addig a mikroadatok a háztartások felkeresésén és kikérdezésén 
alapuló összeírás révén állnak rendelkezésre, és nem fedik le az intézményi háztartásokat. A 
lefedett jövedelmek körében is különbség van, hiszen a mikroadatok esetében sokkal részle-

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


tesebb adatok állnak rendelkezésre, de ezek az adatok nem teljeskörűek (például nem ter-
jednek ki a természetbeni társadalmi juttatásokra). 
 

 Ismertető a rendelkezésre álló adatokról 
 
A háztartási szektor makroszintű mutatói az uniós ajánlásoknak megfelelő ESA ’95 kere-
tében készülnek. A háztartási szektor legfőbb jövedelmi tételei a munkajövedelem és a 
pénzbeli társadalmi juttatások. A természetbeni társadalmi juttatásokkal növelt rendelkezésre 
álló jövedelmet korrigált rendelkezésre álló jövedelemnek nevezzük. Az Eurostat adatbázi-
sából a háztartások munkajövedelme, bruttó és nettó rendelkezésre álló jövedelme, vegyes 
jövedelmei lekérdezhetőek euróban, nemzeti valutában, illetve vásárlóerő paritáson (PPS) 
egyaránt. 

A háztartások mikroszintű mutatóinak legfontosabb forrása az Eurostat jövedelem- és 
életkörülmény-vizsgálata (EU-SILC, Income, Social Inclusion and Living Conditions). Az 
Eurostat adatbázisában rendelkezésre áll a háztartások jövedelemszintje (PPS/fő), az átla-
gos és medián jövedelem, a jövedelemeloszlás, pénzbeli (jövedelmi) és nem pénzbeli sze-
génység stb. különböző dimenziók szerint (például munkajövedelem, háztartástípus). 
Az Eurostat adatbázisában megtalálhatóak a minimálbérekre, átlagkeresetekre, átlagnyugdí-
jakra vonatkozó adatok is (de ezek forrása nem a SILC). 
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