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1Az elemzés adatai a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvételből származnak, és a 2012-es referenciaévre vonatkoznak. Kivételt képeznek a lakással, valamint a szubjektív helyzettel 
kapcsolatos adatok, melyek a kikérdezéskori, azaz a 2013. márciusi állapotot tükrözik. 

A háztartások fogyasztási kiadása1

2012-ben a magyar háztartások összes fogyasztási kiadásának egy főre 
jutó éves, átlagos értéke 816 ezer Ft volt, ami reálértéken 2,4%-os csök-
kenés az előző évihez képest. 
A lakossági fogyasztás összetételében évek óta a három legjelentősebb 
kiadási tétel a lakásfenntartás és háztartási energia, amire átlagosan 
207 ezer Ft-ot költöttek fejenként, az élelmiszer és alkoholmentes ita-
lok, ami 188 ezer Ft éves kiadást jelentett egy főre vetítve, valamint a 
közlekedés, amelyre fejenként átlagosan 97 ezer Ft-ot fordítottak a 
háztartások. E három közül reálértéken legnagyobb mértékben, 4,3%-kal 
a közlekedési kiadások estek vissza. A lakosság 1,2%-kal költött keve-
sebbet lakásfenntartásra és háztartási energiára, és 1,9%-kal csökken-
tek az élelmiszer-kiadásaik. Stagnáltak a kulturális kiadások, míg kis-
mértékben nőttek az egészségügyre, a vendéglátásra, továbbá az okta-
tásra fordított összegek. 

1. tábla
A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadásai COICOP-
főcsoportok szerint

COICOP-fogyasztási 
főcsoportok

Egy főre jutó éves 
átlagos fogyasztás, 

Ft
2012/2011, %

Árindex, %
2012/2011

2011 2012 folyó 
áron

2011. évi 
árona)

Élelmiszerek és alkohol-
  mentes italok 180 636 187 776 104,0 98,1 106,0
Szeszes italok, dohány-
  áruk 24 257 25 240 104,1 90,8 114,6

Ruházat és lábbeli 31 535 31 273 99,2 96,8 102,5
Lakásfenntartás, háztar-
  tás, háztartási energia 198 110 207 040 104,5 98,8 105,8

Lakberendezés, háztar-
  tásvitel 29 826 29 903 100,3 97,0 103,4

Egészségügy 37 488 39 552 105,5 101,8 103,6

Közlekedés, szállítás 95 364 96 809 101,5 95,7 106,1

Hírközlés 51 685 52 924 102,4 97,9 104,6

Kultúra, szórakozás 58 990 59 832 101,4 100,0 101,4

Oktatás 6 142 6 359 103,5 101,7 101,8
Vendéglátás, szálláshely-
  szolgáltatás 26 683 28 384 106,4 101,7 104,6

Egyéb termékek és szol-
  gáltatások 50 167 50 815 101,3 94,9 106,7

Mindösszesen 790 883 815 907 103,2 97,6 105,7
a) Az egyes főcsoportok árindexével számolva.

A háztartások fogyasztási szerkezete
Az elmúlt években a fogyasztás szerkezete nem változott számottevően. 
2012-ben a lakosság kiadásaik 25,4%-át lakásfenntartásra és háztartási 
energiára, 23%-át élelmiszerre és alkoholmentes italokra, 11,9%-át a közle-
kedésre fordították. Ezek az alapvető megélhetési ráfordítások az összes 
fogyasztási kiadás 60,3%-át tették ki, mely arány évek óta stagnál. 
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1. ábra
Egyes fogyasztási főcsoportok megoszlása az összkiadáson 
belül, 2012

Lakásfenntartásra és háztartási energiára fordított kiadások
2012-ben a háztartások egy főre vetítve átlagosan 207 ezer Ft-ot költöttek 
lakásfenntartásra és háztartási energiára. Reálértéken ez az összeg 
1,2%-kal alacsonyabb, mint a 2011. évi.  A csökkenés ellenére továbbra is 
ez a főcsoport képviselte a legnagyobb részarányt a kiadásokon belül, az 
összes fogyasztás egynegyedét tette ki. A lakással kapcsolatos energia- és 
fenntartási költségek olyan típusú kiadások, amelyek a háztartás létszámá-
nak bővülésével nem arányosan nőnek. Az egy főre jutó összeg a legma-
gasabb az egyszemélyes háztartásokban, és minél többen élnek a család-
ban, annál kisebb a fajlagos ráfordítás. 2012-ben országos átlagban 
reálértéken 4,2%-kal csökkentek az energiakiadások, ezen belül gázra 
9,1, melegvíz-szolgáltatásra és távhőre 2,4, elektromos energiára 4,1%-
kal költött kevesebbet a lakosság. Mindez a kiadáscsökkenés az átlagos 
árváltozásnál magasabb, 6,2%-os árszínvonal-növekedés mellett követke-
zett be, ami a háztartások tudatos fogyasztás-visszafogását tükrözi. 
A vízellátással és egyéb lakásszolgáltatásokkal (szennyvízelvezetés, sze-
métszállítás) kapcsolatos kiadások összehasonlító áron 4,9%-kal emel-
kedtek, és átlagosan egy főre vetítve évi 51 ezer Ft-ot tettek ki. 2011-hez 
képest reálértéken 13,6%-kal kevesebb jutott lakáskarbantartásra, -javí-
tásra, egy főre vetítve átlagosan évi 10 ezer Ft. 

2. ábra
A háztartások energiakiadásainak alakulása

Élelmiszer-fogyasztás
2012-ben egy főre vetítve átlagosan 188 ezer Ft-ot költött a lakosság 
élelmiszerre és alkoholmentes italokra, ami reálértéken 1,9%-kal 
maradt el a 2011. évitől. 23%-os részarányával 0,2 százalékponttal nőtt az 
élelmiszerre fordított kiadás súlya az összkiadáson belül, miközben szinte 
valamennyi élelmiszerfajta fogyasztásának mennyisége visszaesett. Az 
élelmiszer árérzékeny fogyasztási tétel, az emberek a nagyobb mértékben 
dráguló termékeket igyekeznek olcsóbbal helyettesíteni, vagy bizonyos 
szintig csökkenteni azok fogyasztását. Ezt tükrözi az alkoholmentes italok 
vásárlásának alakulása, amire 4,8%-kal költöttek kevesebbet, 9,4%-os 
árszintnövekedés mellett. Az átlagos árindexnél magasabb mértékben 
(9,0%-kal) nőtt a hús ára, aminek következtében éves szinten a fejenként 
fogyasztott mennyiség 1,4 kg-mal csökkent. 9,2%-kal esett vissza az egy 
főre jutó tojásfogyasztás, ami a kiemelkedően magas, 36%-os áremelke-
dés következménye. Átlagosan 19%-kal kellett kevesebbet fizetni a burgo-
nyáért, amely visszafordította a 2011-ben tapasztalható fogyasztáscsökke-
nést. Összességében visszaesett a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, 
fejenként 2,3 kg-mal kevesebb zöldséget (burgonya nélkül) és 1,4 kg-mal 
kevesebb gyümölcsöt vásároltak az emberek. Az egészségtudatos táplál-
kozás irányába történő elmozdulást mutatja az olaj és zsiradékok, ezen 
felül a cukor fogyasztásának évek óta tartó visszaszorulása, elsősorban a 
30 év alattiak és a középkorúak körében. E korcsoportok viszont zöldség-
ből és gyümölcsből is kevesebbet fogyasztottak az átlagosnál. 

2. tábla
Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás mennyisége

(mennyiség/fő/év)

Megnevezés 2011 2012

Cereáliák, kg 81,3 79,3
   ebből: kenyér, kg 41,4 39,4
Húsfélék, kg 52,2 50,8
Tojás, db 141 128
Tej, l 50,4 50,5
Olaj és zsiradék, kg 16,3 15,7
Gyümölcs, kg 38,9 37,5
ebből: alma, kg 9,6 9,9
Burgonya, kg 28,6 29,1
Zöldség, kg 50,2 47,9
Cukor, kg 12,4 12,0

Közlekedési és szállítási kiadások
A harmadik legnagyobb kiadási csoport a közlekedés, a lakossági 
összfogyasztás 11,9%-át tette ki 2012-ben. Közlekedésre és szállításra 
egy főre vetítve átlagosan 97 ezer Ft-ot költöttek az emberek, ennek közel 
felét üzemanyag-vásárlásra, 21,6%-át pedig személygépkocsi-vásárlásra. 
Az üzemanyagra fordított kiadások összehasonlító áron 0,8%-kal csök-
kentek, 13%-os éves árszínvonal-emelkedés mellett, ez  a gépkocsihasználat 
visszaszorulását mutatja. Az előző évhez képest reálértéken közel 8%-kal 
kevesebbet költöttek személygépkocsi-vásárlásra, miközben az autók ára 
3,2%-kal csökkent egy év alatt. A közlekedési módozatokat tekintve egyre 
inkább a kötöttpályás személyszállítást választották, összehasonlító áron 
14,7%-kal nőtt az erre fordított éves kiadások összege, míg 11,6%-kal 
csökkentek az autóbusszal, trolival, taxival való közlekedésre költött 
összegek. 

A fogyasztási kiadások alakulása a jövedelem függvényében
A fogyasztás színvonalát és szerkezetét elsődlegesen a háztartás jövedelmi 
helyzete határozza meg. 2012-ben a legfelső jövedelmi ötödben élők 
valamivel több mint háromszor annyit költöttek egyéni fogyasztásra, 
mint a legalsó ötödben élők. Az éves összes fogyasztást tekintve a leg-
szegényebbek kiadásai az országos átlag körülbelül felét tették ki, míg a 
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legfelső ötödben élők 1,7-szeresét költötték az átlagnak. 2011-hez képest a 
leggazdagabb ötöd háztartásainak éves fogyasztási kiadása reálértéken 1,2, 
míg a legszegényebbeké 6,2%-kal csökkent. 2011-hez viszonyítva a legsze-
gényebb réteg háztartásai élelmiszerre 5,4, lakásfenntartásra és energiára 
2,5, közlekedésre 13,7%-kal költöttek kevesebbet.  A fogyasztáscsökkenés 
mellett a 2011. évihez képest mindkét réteg fogyasztási szerkezete romlott, 
nőtt a létfenntartási kiadások súlya az összfogyasztáson belül, élelmiszerre 
és lakásfenntartásra a legszegényebbek 1,5, a leggazdagabbak 0,8%-kal 
költöttek többet. Minél szegényebb egy háztartás, annál nagyobb súlyt 
képvisel fogyasztási szerkezetében az élelmiszerre és lakásfenntartásra 
fordított ráfordítás, vagyis annál kevesebb szabadon elkölthető jövedelem 
áll rendelkezésükre. A két szélső jövedelmi ötöd életszínvonala közti különb-
séget jól tükrözi, hogy a legalsó jövedelmi ötödben a fogyasztási kiadások 
57,6%-át tették ki az alapvető szükségletekre fordított összegek (élelmiszer-
kiadások és háztartási energia), míg a legfelső ötödben 42,1%-ot. A legfel-
ső ötödben élők reálértéken 5,6%-kal költöttek többet egészségügyi és 
1,3%-kal kulturális kiadásokra, mint 2011-ben.

3. ábra
Az egy főre jutó éves átlagos kiadás szerkezete az alsó és a felső 
jövedelmi ötödben, 2012

3. tábla
Egy főre jutó éves kiadások az első és az ötödik jövedelemi ötöd-
ben fogyasztási főcsoportonként, 2012

COICOP-fogyasztási 
főcsoportok 1. ötöd, Ft 5. ötöd, Ft 5. ötöd/ 1. ötöd

Élelmiszerek és alkoholmentes 
  italok 117 798 262 558 2,2
Szeszes italok, dohányáruk 19 019 38 156 2,0

Ruházat és lábbeli 14 399 60 258 4,2
Lakásfenntartás, háztartási 
  energia 124 606 309 449 2,5
Lakberendezés, háztartásvitel 12 968 54 810 4,2
Egészségügy 12 891 70 727 5,5

Közlekedés, szállítás 39 491 174 213 4,4
Hírközlés 25 472 87 003 3,4
Kultúra, szórakozás 19 584 135 330 6,9

Oktatás 3 656 7 950 2,2
Vendéglátás, szálláshely-
  szolgáltatás 10 204 62 036 6,1
Egyéb termékek és 
  szolgáltatások 20 741 94 754 4,6

Mindösszesen 420 828 1 357 242 3,2

A legfelső jövedelmi ötödben élők több mint kétszer annyit költöttek élelmi-
szerre, mint a legalsó ötöd tagjai. A tehetősebbek egészségesebben tudtak 
táplálkozni, kevesebb cereália mellett jóval több gyümölcsöt, zöldséget és 
tejterméket fogyasztottak. A jobb módúak fogyasztói kosarában nagyobb 
részarányt képviseltek a magasabb árú, minőségi termékek, pl. a drágább 
fajta húsok (marha-, borjúhús), halak, sajtok. A legkevésbé rugalmas 
kiadástípus a lakásfenntartás és háztartási energia. Ezen a kiadáson a sze-
gényebb rétegek sem tudnak számottevően spórolni, így a két réteg 
fogyasztása közötti különbség ebben a főcsoportban átlag alatti, bár az 
élelmiszerek esetében mértet meghaladja. A közlekedési kiadások tekinteté-
ben a legnagyobb eltérés az üzemanyagra fordított kiadások és a személy-
gépkocsik karbantartására fordított összegekben volt: a legfelső ötödben az 
előbbire több mint ötször annyit, az utóbbira több mint hatszor annyit köl-
töttek, mint a legalsóban. Ez a gépkocsi-állományban fennálló különbséggel 
magyarázható, ugyanis 100 háztartásra csaknem kétszer annyi gépkocsi jut 
a legfelső ötödben (74 db), mint a legszegényebb rétegben (38 db). 
Valamennyi kiadási tételt figyelembe véve az egyes jövedelmi rétegek kiadá-
sai között a legszembetűnőbb eltérést a társasutazásokra fordított kiadások 
alakulása mutatta, amit a legszegényebbek minimálisan engedhettek meg 
maguknak, míg a felső ötöd háztartásai egy főre vetítve évente átlagosan 50 
ezer Ft-ot tudtak erre fordítani.

A különböző háztartástípusok fogyasztási kiadásai
A lakosság személyes fogyasztási kiadásainak nagyságát elsősorban a 
háztartások jövedelemszerző tevékenysége befolyásolja, valamint az is 
jelentős hatással bír, hogy nevelnek-e a háztartásban gyermeket. 
2012-ben az összes háztartás 62,2%-ában volt kereső személy. Ezen aktív 
háztartások egy főre vetítve átlagosan 811 ezer Ft-ot költöttek. Fogyasztási 
színvonaluk nem tért el az átlagostól, de kiadási szerkezetük kismértékben 
kedvezőbb volt annál: 2,5 százalékponttal kevesebbet költöttek étkezésre és 
lakhatásra, így többet tudtak kultúrára, vendéglátásra, pihenésre fordítani. 
Az összes háztartás 6,9%-át tették ki azok a háztartások, amelyekben egyet-
len tag sem végzett jövedelemszerző tevékenységet és nyugdíjas tagjuk 
sem volt. Ezek az egyéb inaktív háztartások összes fogyasztási kiadása az 
országos átlag 60,4%-át tette ki. Fogyasztási szerkezetük is jóval kedvezőt-
lenebb volt az országosnál, napi megélhetésre (élelmiszer, lakásfenntartás, 
közlekedés) összkiadásuk kétharmadát költötték. 

A nyugdíjas háztartások aránya az összes háztartáson belül 30,9% volt 
2012-ben. Az egy főre jutó személyes célú kiadásuk 950 ezer Ft-ot tett ki, 
ami reálértéken 1,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az országos 
átlagot 16,4%-kal meghaladó éves fogyasztás elsősorban az értékálló nyug-
díjaknak volt köszönhető. A nyugdíjasok fogyasztási szerkezetét számos 
sajátosság jellemzi. Elsősorban az élelmiszerek, a háztartási energia és a 
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gyógyszerek súlya magasabb az átlagosnál. 2012-ben az országos átlagnál 
5,9 százalékponttal nagyobb részarányt képviseltek az élelmiszerre és lakás-
fenntartásra fordított kiadásaik, amiben szerepet játszott, hogy körükben az 
átlagnál gyakoribb az egyszemélyes vagy kislétszámú háztartás. 
Gyógyszerekre az átlagosnál több mint kétszer annyit költöttek. Az átlagnál 
20,8%-kal kevesebb jutott közlekedésre, aminek oka, egyrészt a nyugdíja-
sok számára biztosított ingyenes vagy kedvezményes tömegközlekedési 
díjak, valamint, hogy körükben kevesebben használnak gépkocsit. 
Továbbra is jelentős az eltérés az egyes háztartások fogyasztásában asze-
rint, hogy nevelnek-e gyermekeket, vagy gyermektelenek. Magyarországon 
2012-ben a háztartások 64,8%-a nem nevelt gyermeket. Ezeket a háztar-
tásokat az átlagnál magasabb életszínvonal jellemzi, egy főre jutó személyes 
célú kiadásuk összege 2012-ben 1019 ezer Ft volt, ami 24,9%-kal haladta 
meg az országos átlagot. A gyermekes háztartások egy főre jutó átlagos 
éves fogyasztása 643 ezer Ft volt, ami folyó áron 1,4%-kal magasabb, mint 
2011-ben. Még mindig jelentős a három és több gyermeket nevelő családok 
lemaradása, éves fogyasztásuk az országos átlagnak mindössze 59,5%-át 
tette ki. A gyermekes háztartások átlagos taglétszáma meghaladta az orszá-
gos átlagot, így egy főre vetítve kevesebbet költöttek háztartási energiára, 
viszont többet élelmiszerre és közlekedésre.

5. ábra
A háztartások egy főre jutó éves átlagos fogyasztási kiadásai 
folyó áron a gyermekek száma szerint

A fogyasztási kiadások régiónként és településtípusonként
A magyar lakosság fogyasztása régiónként jelentősen differenciált. 2012-
ben a háztartások egy főre jutó éves összkiadása kizárólag Közép-
Magyarországon haladta meg az országos átlagot. E régión belül Budapesten 
fordítottak legtöbbet személyes célú kiadásra, fejenként 1107 ezer Ft-ot, 
amely 35,7%-kal magasabb, mint az országos átlag. Ez a magas fogyasztá-
si szint elsősorban az átlagnál magasabb jövedelem és árszínvonal követ-
kezménye. 2012-ben mérséklődtek a régiók közötti különbségek. A közép-
magyarországi régió előnye az országos átlaghoz képest 4,0 százalékponttal 
csökkent 2011-hez képest, míg a legszegényebb Észak-Alföld elmaradása 
0,5 százalékponttal növekedett. 2012-ben Észak-Alföldön az országos átlag-
nál 16,1, Észak-Magyarországon 13,1%-kal költöttek kevesebbet az embe-
rek. A fogyasztás abban a tekintetben is jelentős régiós különbségeket 
mutat, hogy az egyes kiadási főcsoportok milyen súlyt képviselnek az 
összkiadásban. Legkisebb különbség az élelmiszer-fogyasztás részarányá-
ban mutatható ki. A legalacsonyabb súlyt Közép-Magyarországon, 19,9%-
ot, a legmagasabbat Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, egyaránt 
25,7%-ot képviselt a vásárolt élelmiszer, a többi régióban átlaghoz közeli 
arányban (23,8–24,5%) költöttek élelmiszerre és alkoholmentes italokra. 
Lakásfenntartásra és háztartási energiára – a közép-magyarországi ház-
tartások kivételével – valamennyi régióban az országos átlag alatt költöttek. 
Az egyes régiókban az egy főre jutó éves lakásfenntartási kiadás 181 ezer 
és 248 ezer Ft között szóródott. A legkevesebbet Észak-Alföldön, a legtöb-

bet Közép-Magyarországon költöttek. A fővárosi adat ebben a kiadási 
főcsoportban is kirívóan magas volt az átlaghoz képest, fejenként 286 ezer 
Ft-ot fordítottak a budapestiek lakásfenntartásra és  háztartási energiára. A 
régiónkénti eltérések összefüggésbe hozhatók többek között a lakások 
különböző komfortfokozatával, az eltérő fűtési módokkal, a differenciált 
kommunális díjakkal. A harmadik legnagyobb kiadási főcsoport valamennyi 
régióban a közlekedés volt, kismértékben eltérő súllyal az összkiadáson 
belül. Legmagasabb arányt (13,0%) Nyugat-Dunántúl, legalacsonyabbat 
(11,2%) Közép-Magyarország (ezen belül 10,6% Budapesten) képviselt. 

6. ábra
Az egy főre jutó éves átlagos fogyasztás folyó áron régiónként

Bár az utóbbi években csökkenő mértékben, de Magyarország még mindig 
„fővároscentrikus”, amit a fogyasztási adatok is tükröznek. 2012-ben a 
fővárosban az egy főre jutó személyes célú fogyasztás 35,7%-kal haladta 
meg az országos átlagot. Ezzel szemben a községekben 16,4%-kal elmaradt 
az összes kiadás értéke az átlagostól. 

A lakáshelyzet legfontosabb jellemzői, 2013
A magyar háztartások 88,4%-a saját tulajdonú lakásban lakott 2013-ban. 
Magyarországon a lakásbérlet változatlanul jellemzően csak átmeneti szük-
séghelyzetek megoldására szolgál (pl. diákok, szétköltözők esetében). Míg 
országosan a háztartások 7, a 30 év alatti korcsoport 32,8, az egyedülálló 
65 év alatti férfiak csoportjának pedig 13,4%-a élt bérleményben. A lakások 
átlagos mérete 79,5 m2 volt. A legkisebb átlagos lakásméret Budapestet 
jellemzi (64,3 m2), a legnagyobb pedig a községeket (93,2 m2). A jövedelem 
függvényében elsősorban nem a lakásméretben találhatók jelentősebb 
különbségek, hanem a laksűrűségben. A legalsó jövedelmi ötödben 100 
szobára 144, a legfelső ötödben 69 személy jutott. Az átlagosnál jóval szű-
kebben éltek a gyermekes családok (100 szobára 131 személy jutott), 
közülük is a legkisebb lakóterülettel a három- és többgyermekesek rendel-
keztek, ahol 100 szobára 172 lakos jutott. 
A lakások kommunális ellátottsága folyamatosan javuló tendenciát mutat. A 
2013-as adatok szerint országos átlagban a háztartások 98%-ában volt 
szennyvízelvezetés, valamint folyóvíz, 93%-ában gáz. A lakások 96%-ában 
található fürdőszoba és WC. Az átlagostól számottevően rosszabb körülmé-
nyek között csak a legalsó jövedelmi ötöd háztartásai éltek, már a második 
jövedelmi ötödtől kezdődően a lakások kommunális ellátottságának szintje 
nem tért el jelentősen az országos átlagtól.
A jövedelmi helyzet jelentősen befolyásolja a lakások fűtési módját. Míg a 
legszegényebb réteg lakásainak 60%-ában egyedileg fűtötték az egyes 
lakóhelyiségeket, addig ez a fűtési mód a leggazdagabb ötödben élők ese-
tében 26%. A kedvezőbb anyagi körülmények között élők esetében a legel-
terjedtebb a lakás központi fűtése (etázsfűtés), azon belül is a gázkazán 
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használata. Azon háztartások aránya, ahol egyáltalán nincs fűtés, illetve 
mobilfűtés van, 0,5% alatti volt. 

7. ábra
A lakások fűtési mód szerinti megoszlása a legalsó és a legfelső 
jövedelmi ötödben, 2013

A háztartások ellátottsága tartós fogyasztási cikkekkel

A háztartások tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek állománya évről 
évre bővül. Néhány alapvető cikk esetében, mint pl. a televízió, a mosógép 
megközelíti a teljes ellátottságot. Folyamatosan nő a korszerű, modern 
eszközök állománya. Ugrásszerűen emelkedik a plazma/LCD-televíziók 
száma, 2012-ben a háztartások több mint egyötöde rendelkezett már ezzel 
a termékkel. Szintén folyamatosan emelkedik a lakosság tulajdonában lévő 
hordozható számítógépek, digitális fényképezőgépek és mobiltelefonok 
száma is. A személygépkocsik állománya évek óta stagnál, a háztartások 
52%-a rendelkezett autóval 2012-ben. Régiós összehasonlításban a maga-
sabb egy főre jutó fogyasztás és jövedelem ellenére a 100 háztartásra jutó 
saját gépkocsik száma Közép-Magyarországon volt a legkevesebb (51), 
míg a legtöbb (76) Nyugat-Dunántúlon.

8. ábra
Bizonyos tartós fogyasztási cikkel rendelkező háztartások 
aránya

A háztartások jövedelemelvárásai, 2013
A háztartás-statisztikai felmérés során a háztartások nyilatkoztak arról, 
hogy mennyi nettó jövedelmet tartanának szükségesnek a különböző szintű 
életszínvonalhoz. Az elvárt jövedelemösszegek szoros kapcsolatban állnak 
a tényleges jövedelmi helyzettel, azaz a szegényebbek kevesebb pénzből is 
átlagos, vagy akár nagyon jó színvonalon tudnának élni, a gazdagabbak 
ugyanezekhez a szintekhez magasabb jövedelmet tartanának szükséges-
nek. 
A magyar háztartások 2013-ban az átlagos megélhetési szinthez fejenként, 
havonta 120 ezer Ft jövedelmet tartottak volna elegendőnek, míg a nagyon 
jó szinthez 214 ezer Ft-ra lett volna szükségük. A legfelső jövedelmi ötöd-
ben élők havi 162 ezer Ft-ot társítottak az átlagos színvonalhoz, és 293 ezer 
Ft-ot a nagyon jóhoz, míg a legszegényebb réteg 78 ezer Ft-ot tartott szük-
ségesnek az átlagos és 138 Ft-ot a nagyon jó megélhetési szinthez. 

9. ábra
A háztartások által a különböző megélhetési szintekhez szüksé-
gesnek tartott havi nettó jövedelemösszegek, 2013. március
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