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BEVEZETŐ 
 

 

A Friedrich Ebert Alapítvány és a Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatásával lehetőség nyílt arra, 

hogy a Policy Agenda elkészíthesse 2015. évre vonatkozóan a létminimum-számítást. A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) által a rendszerváltástól 2014-ig végzett szakmai munka folytatása azért is 

lehet indokolt, mert így – minden kritikai észrevétel ellenére – fennmarad egy olyan értékes 

mutatószám, amely segít képet alkotni a társadalmi fejlődésről, a háztartások helyzetének 

változásáról. 

A munka folytatásához, a számítások elvégzéséhez mind a szükséges adatbázisok, mind pedig a 

többször publikált számítási módszertan biztosított volt. Miután számításainkban reprodukáltuk a 

2014 évi létminimum adatait, el tudtuk végezni a 2015 évi létminimum számítást is, amely így megfelel 

a korrekt szakmai követelményeknek.  

Jelen összefoglaló tanulmányban áttekintést adunk a létminimum-számítás történetéről, bemutatjuk 

a rendszerváltáskor elfogadott szakmai standardot, meghatározzuk a módszertani utat, benne az 

esetleges hibalehetőségeket, és végül bemutatjuk a 2015. évre vonatkozó adatokat. 

1990-1991 években parlamenti szakbizottság foglalkozott a létminimum számítás kérdésével is, és 

sikerült kialakítani egy 25 éves konszenzust. Az e téren tervezett bármilyen változtatás előtt hasznos 

lenne visszamenni a „kezdetekhez”, és hasonló keretek között, külső szereplők (érdekképviseletek, civil 

szervezetek, kutatók) bevonásával megvizsgálni a kérdést. Ennek keretében nyilván lehetőség lenne 

egy új szegénységi mutató elfogadására, és felhasználási lehetőségeinek meghatározására. 

Ennek megvalósulásáig azonban helye van a létminimum-számítás folytatásának. Természetesen 

érdemes végig gondolni - a fokozatosság és átláthatóság elve mentén - hogy hogyan lehet a mutatók 

tartalmát fejleszteni, a XXI. századi fogyasztási viszonyokhoz igazítani ezt a módszertant. 
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I. A létminimum számítás története 
 

A létminimum számítás története az I. világháborúig nyúlik vissza, amikor un. fogyasztói kosár 

segítségével publikáltak létfenntartási-költségadatokat. Érdekes módon akkor két számítás is készült, 

a KSH egy 4 fős, míg a Szakszervezeti Értesítő egy 5 fős munkáscsalád fogyasztói kosarát mutatta be. 

Ezek a számítások 1944-ben befejeződtek. Azután már csak 1968-ra vonatkozóan végeztek egyfajta 

minimumszámítás. Ez nem kaphatott nyilvánosságot, mint ahogy az 1984 évi sem, amelyet szigorúan 

titkosnak minősítettek. Az országban megkezdődött liberálisabb szemlélettel együtt 1987-től kezdve 

azonban már a létminimum-számítások fogyasztóiár-indexszel továbbvezetet adatai rendszeresen 

megjelenhettek. 

1990. szeptember és 1991. júniusa között, azaz a rendszerváltás idején érdekvédelmi szervezetek, 

társadalmi-gazdasági kutatóintézetek delegáltjai, országgyűlési képviselők és statisztikusok vitatták 

meg a kérdést, parlamenti szakbizottság foglalkozott a létminimum-számítás kérdésével. Ennek 

eredményeként 1991-ben, az 1989-es évre vonatkozóan, elkészült az új létminimum-számítás. E 

módszer alapján aztán 2015-ig éves rendszerességgel nyilvánosságra hozta a KSH az előző évi aktuális 

létminimum adatokat. Tavaly azonban bejelentették, hogy a későbbiekben nem kívánják a 

létminimum-számítást elvégezni. Az indok egy új, korszerűbbnek tartott, módszertanilag új 

szegénységi küszöb számítás bevezetése. (Ennek kritikai elemzésével is foglalkozik a 2015. októberi 

Statisztikai Szemlében megjelent tanulmány: Havasi Éva – A magyarországi létminimum-számítás 

korszakai nemzetközi összehasonlításban”). 

A létminimum-számítás módszertani alapja valóban 1991-ig nyúlik vissza, de ennek megszüntetése 

véleményünk szerint nem indokolt, és ezért készült el a Policy Agenda által a 2015. évre vonatkozó 

létminimum-számítása. 1 

Az 1990-1991-es parlamenti szakbizottság munkáját rögzítő írás („Létminimum és társadalmi 

minimum”) 31 pontba szedi, hogy miről is szól ez a téma, és milyen hasznosítási lehetőségei vannak. 

Azt gondoljuk, hogy az e dokumentumban szereplő szakmai állítások a mai napig helytállóak. Ebben az 

írásban két kategóriát rögzítenek: 

1. Létminimum: amely igen szerény fogyasztási szintet jelent, csak alapvető szükségletek 

kielégítésére nyújt lehetőséget, valamint csak a hónapról hónapra éléshez elég; kisebb 

rendkívüli kiadás, vagy jövedelem kiesés is akadályozza a szükségletek kielégítését. 

 

2. Társadalmi minimum: szerény fogyasztási szintet jelent, az alapvető szükségletek kielégítésén 

felül, racionális gazdálkodás mellett olyan javak és szolgáltatások fogyasztására nyújt 

lehetőséget, amelyek a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlettség adott szintjén már 

tömegigénnyé váltak. Ez a minimum némi átcsoportosítási, tartalék lehetőséget is ad 

rendkívüli esetekre. 

Fontos tehát, hogy a létminimum sohasem jelentette azt, hogy az az összeg az életben maradáshoz 

még minimálisan elégséges mértéket jelenti. Véleményünk szerint azonban a társadalmi fejlődés 

vizsgálatának sok mindenre kell fókuszálnia, így alapvetően fontos a létminimum meghatározása is. 

                                                           
1 „Amerikai módszer magyar módra a KSH-ban, avagy hogyan lesz a fordból trabant?” címmel szakmai 
kifogások is megjelentek a tervezett módszerrel szemben 
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Ennek kapcsán a korábban idézett összefoglaló azt mondja:  

„13. A létminimum-alattiság nem feltétlenül és egyidejűleg azonos az alultápláltsággal, a zsúfolt, 

egészségtelen lakásviszonyokkal, a társadalmi normáktól teljesen elszakadó ruházkodási, kulturális, 

stb. körülményekkel. Ugyanakkor a veszélyeztetettség-határ a létminimumnál magasabb.” 

Az 1989-es létminimum számítások szerint a társadalmi minimum (azaz olyan megélhetési szint, amely 

a társadalmi normák jobb követésére, illetve némi tartalékolásra is esélyt ad) 15%-kal magasabb 

értékű, mint a létminimum összege. 

A rendszerváltáskori számok alapján az egy főre jutó átlagos nettó személyes jövedelem 54-55%-a a 

létminimum és 62-64%-a a társadalmi minimum. Ezek a számok ma már nem lennének igazak, hiszen 

például 2014-ben a létminimum az egy főre jutó jövedelem 87%-a volt. 
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II. A számítási modell 
 

Annak érdekében, hogy folytatni lehessen a KSH által elismert szakmai színvonalú 2014-re még 

publikált létminimum-számítást, szükség volt arra, hogy pontosan megismerjük a módszertant. Ezért 

először is a Policy Agendában 2014. évre vonatkozóan végeztük el a számításokat. Ez lehetőséget adott 

arra, hogy olyan módszertani apróságokat is feltárhassunk, amelyek akár minimálisan is 

befolyásolhatják az eredményt. Ehhez természetesen a szükséges, a 2014. évről készült háztartási-

statisztika adatbázissal teremtettünk lehetőségét. Ily módon összeállítottuk és dokumentáltuk azt a 

pontos számítási modellt, amellyel folytonosságot és egyértelmű összehasonlíthatóságot 

teremtettünk a további években is elvégezhető létminimum számításhoz. 

Ebben a fejezetben tételesen megmutatjuk, hogy milyen modellt állítottunk össze, és ez a későbbi 

években milyen konkrét adatok és esetleges becslések alapján biztosítják a reális számításokat. 

A létminimum-számításhoz három adatbázisra van szükség: 

 élelmiszerkosár összetétele (KSH korábbi módszertani leírásai alapján nyilvános, részletes 

adatokat a KSH átadta); 

 KSH – árstatisztika (inflációhoz kapcsolódó alapadatok, melyek „jelentős” része nyilvános ?); 

 KSH- Háztartási Költségvetési Felvételek adatbázisa (HKF). 

 

Élelmiszerkosár meghatározása 
A létminimum-számítás alapja a létminimum-számítás élelmiszerkosara. Ennek összetételét 2003-ig a 

KSH számította ki az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet tápanyagajánlásait szem 

előtt tartva. A kosár összetétele lényegében 1991 óta változatlan volt, ezt fogadták el a parlamenti 

felkérésre alakult, a létminimum módszertani és felhasználási kérdéseivel foglalkozó szakbizottság 

keretében. 

A KSH egy konkrét étrendet határozott meg a kosár tartalmának kiszámításához. Ahogy a „KSH 

állásfoglalása a létminimum-számítások ügyében” című 1990-es dokumentumban szerepel: „A 

mennyiségek összeállításánál azonban nemcsak arra ügyeltünk, hogy a szükséges mennyiségek 

feltétlenül biztosítva legyenek, hanem arra is, hogy egyetlen összetevőből (pl. zsiradék, szénhidrát) se 

tartalmazzon túl sokat a kosár. Élettanilag tehát az élelmiszerkosár nem valamiféle minimális, hanem 

optimális táplálkozási szükségletet képvisel.” 

A számításokat bonyolítja, hogy négyféle – egyheti tavaszi, nyári, őszi és téli – étrendet határoztak meg, 

amelyeknek a konkrét receptúráját is nyilvánosságra hozták. Az érdekesség kedvéért például tudjuk, 

hogy a tavaszi étrend egyik ebédje rizslevesből, paradicsomos burgonya sült virslivel, és alma menüből 

tevődött össze. Míg például télen egy száraz bableves, túrógombóc, alma menüvel számoltak. 

A változtatást a következőkkel indokolták: „2003-ban az OÉTI javaslata alapján módosították a 

mintaétrendet. Ezt tartalmazza is a „Létminimum, 2003” kiadvány melléklete, amely ismét a négy 

évszakra vonatkozóan fogalmazott meg egy ajánlást.  
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Az 1990-es évek során a folyamatosan bővülő élelmiszerpiac, az étkezési szokások átalakulása, az 

egészségesebb táplálkozás előtérbe kerülése és a táplálkozástudomány eredményei szükségessé 

tették a számítások alapjául szolgáló élelmiszerkosár felülvizsgálatát.  

A KSH felkérésére az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet – amely a korábban 

alkalmazott élelmiszerkosarat is összeállította – elkészítette azt a mintegy 100 terméket, 

termékcsoportot magában foglaló élelmiszerkosarat, amely „megfelel a mai kor táplálkozástudományi 

elvárásainak, s fedezi a közepes fizikai igénybevételre vonatkozó egészségügyi követelményeknek 

megfelelő teljes tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-szükségletet.” 

Ezt követően elvileg nem változott a minta-étrend, legalábbis a KSH erről nem adott tájékoztatást. Az 

éves létminimum tájékoztatókban aggregáltan szerepel, hogy egyes élelmiszercsoportokból mennyit 

számoltak bele a kosárba. A mennyiségekben ugyanakkor volt minimális eltérés, amelynek 

módszertani oka azonban nem ismert. 

Az eltérés nagyságát bemutatja a következő táblázat: 

Az élelmiszerek főbb 
csoportja 

  

mennyiség/hó 

2002. 2003. 2007. 2010. 2014. 

Hús, hal és készítményeik 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

Tojás 17 (db) 13 (db) 13,4 (db) 0,5 kg 0,5 kg 

Tej (2,8 és 1,5%-os), liter 13 liter 7,7 7,7 7,7 7,9 

Sajt, és egyéb tejtermékek 1,5 2,9 2,4 2,4 2,4 

Zsiradékok 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

Cereáliák 11,9 9,1 9 9 9 

Cukor, kakaó, méz 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 

Burgonya 5,2 4 4 4 4 

Friss és tartósított zöldség 8,3 10,2 11,6 11,6 11,6 

Friss és tartósított gyümölcs 5,3 6,5 6,1 6,5 6,5 

Szárazhüvelyes 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 

Fűszerek stb.                      -                  -           -                -                  - 

Kávé, tea, üdítők                      -                   -           -                -                 - 
 

A 2002 és a 2003. évet összehasonlítva látszik, hogy néhány élelmiszer esetében jelentős változás 

történt. Csökkent a kosárban lévő tojás mennyisége (24%-kal), a tej mennyisége (kb. 40%-kal), 

ugyanakkor jelentősen nőtt a sajt, és egyéb termékek aránya, mérséklődött a zsiradékoké, a cereáliáké, 

a cukor, kakaó, mézé, valamint a burgonyáé. Az egészséges táplálkozás térnyerése, vagy akárcsak a 

táplálkozási szokások átalakulása miatt nőtt a zöldség és a gyümölcs aránya. 

2003 és 2014. év között nagyon kicsi módosulás volt, bár ennek módszertani okát nem leltük fel, de 

talán nem is érintette jelentősen az élelmiszerkosár forint összegét. 

A KSH szakértőivel folytatott egyeztetés alapján megkaptuk, hogy tételesen milyen terményekből, 

termékekből tevődnek össze az egyes részkosarak. Ez alapján lehet pontosan meghatározni a globális 

kosár értékét. 
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A módszertani problémák, nehézségek bemutatása érdekében részkosaranként haladunk végig: 

 

Hús, hal és készítményeik 
Ennek a részkosárnak a következő a tartalmi, és a mennyiségi összetétele: 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg % kg 

Közepes zsírtartalmú sertéshús 10,53 10,53 

Sertés csont (karaj csonttal vegyesen) 1,04 - 1,04 

Közepes zsírtartalmú marhahús 1,04 - 1,04 

Csirke mell 2,67  3,06 

Csirke aprólék 0,94  1,32 

Csirke comb 2,02  2,42 

Csirke máj 2,60  2,73 

Pulykahús 1,56  2,03 

Párizsi 1,95 - 1,95 

Virsli 1,95 - 1,95 

Főzőkolbász (lecsókolbász) 0,91 - 0,91 

Füstöltsonka (főtt tarja) 0,82 - 0,82 

Gépsonka 0,52 - 0,52 

Krinolin 0,65 - 0,65 

Paprikás szalámi 0,20 - 0,20 

Szárazkolbász 0,52 - 0,52 

Tavaszi felvágott 0,65 - 0,65 

Zala felvágott 1,30 - 1,30 

Kenőmájas 1,56 - 1,56 

Sertés májkrém (65 g-os doboz) 1,56 - 1,56 

Tőkehal (mélyhűtött) 3,25 - 3,25 

Olajos hal, 110-125g doboz 0,91 - 0,91 

Hús és hal 39,15 - 40,92 

 

A nyilvános infláció adatok alapján, többféle módon lehet meghatározni ennek a részkosárnak az 

árváltozását. A legegyszerűbb nyilvánvalóan az lenne, ha az hús és halkészítmények általános 

drágulásával számolnánk. Ez ugyanakkor téves adathoz vezethetne, hiszen nagyon eltérő mennyiségek 

vannak a részkosáron belül, például a hal és hús aránya 1 : 8,8-hoz. Azaz mindenképpen súlyozva lehet 

csak figyelembe venni az adatokat. 
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A másik lehetőség, hogy tételesen igyekszünk meghatározni az egyes termékek árát, és a 

mennyiségekkel szorozva megkapjuk értékét a kosárban. A KSH adati alapján az látszik, hogy nem 

mindegyik élelmiszer esetében tudjuk meghatározni, hogy mennyi volt a fogyasztói ára (pl. egyes 

felvágottak, kenőmájas, tőkehal). Ugyanez a probléma akkor is, ha aggregált termékcsoportok vannak 

a listában (pl. közepes zsírtartalmú sertéshús), amelyeknek konkrét megfeleltetése nehézkes. 

A fenti módszertani nehézségek miatt azt választottuk, hogy a tételesen ismert termékek árát 

kiszámoltuk, míg a nem megfeleltethetők esetében a COICOOP besorolás alapján drágítottunk, és a 

kosáron belüli mértékkel súlyoztunk.  

Tojás 
Meghatározásra került darabszámra a fogyasztott mennyiség, amelyből a KSH nyilvános 

adatbázisaiban is szereplő darabáras érték alapján meghatározható a részkosár értéke. 

Tej (2,8%-os és 1,5%-os) 
A részkosáron belül a nagyobb hányadot a 2,8%-os tej teszi ki, amely 85,92 liter/évet jelent, míg a 1,5%-

os tej 9,37 liter/évet. A KSH nyilvános adati között csak a magasabb zsírtartalmú tej ára található meg, 

ezért ezzel lehet csak számolni a részkosár értékei kapcsán. 

Sajt, egyéb tejtermékek 
Ennek a részkosárnak az összetétele bonyolult, és nehezen megfeleltethető a KSH által közölt 

tételekkel: 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

    

Trappista sajt 2,47 - 2,47 

Füstölt sajt 0,26 - 0,26 

Anikó sajt 0,39 - 0,39 

     

Kockasajt, dobozos 1,72 - 1,72 

Tehéntúró 2,68 - 2,68 

Tejföl 9,72 - 9,72 

Kefir 6,82 - 6,82 

Gyümölcsjoghurt 4,55 - 4,55 

 

Ezek közül egyedül a trappista sajt ára ismert (még havi bontásban is) a nyilvános adatbázisból, míg a 

többi termék esetében csak a sajtok, és tejtermékek aggregált termékcsoportjának az árváltozását 

lehet tudni. Ez nyilván valamelyest torzíthatja az eredményt, de azonos alapanyagkör miatt 

megítélésünk szerint ez csak minimális lehet. 

A KSH szakértőivel folytatott egyezetés alapján egyébként a nem nyilvános adatbázisok használatával 

sem lehet mindegyik termékkört megfeleltetni a fenti listában lévőkkel. 
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Zsiradékok 
Ez a termékkör a sajtokkal ellentétben már heterogénebb alapanyag-tartalmú is. Ezért nagyon fontos 

lenne a tételes megfeleltetése az egyes termékeknek. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 
Étkezési zsír 0,20 - 0,20 

Füstölt szalonna (Kolozsvári) 0,65 - 0,65 

Császárszalonna 0,10 - 0,10 

Étolaj napraforgó (liter) 9,14 - 9,14 

Margarin (25 dkg) 0,13 - 0,13 

Margarin 6,23  6,23 

    

Zsiradékok 16,45  16,45 
 

A KSH „egyes termékek, és szolgáltatások havi, országos fogyasztói átlagára” adatbázisban kizárólag a 

sertészsír, étolaj, napraforgó, és a teljes margarin ára található meg. Ezért a részkosár változását csak 

úgy lehet meghatározni, ha az ismert termékeket súlyarányuknak megfelelően drágítjuk, míg a nem 

megfeleltethető termékek esetében a zsiradékok általános drágulásával számolunk. 

 

Cereáliák 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Búzadara 1,01 - 1,01 

Búzaliszt 12,90 - 12,90 

Kukoricapehely 1,34 - 1,34 

Rizs 8,96 - 8,96 

Szója granulátum és kocka 0,70 - 0,70 

Zabpehely 0,73 - 0,73 

Zsemlemorzsa 1,01 - 1,01 

Fehér kenyér 54,60 - 54,60 

Rozs kenyér 10,14 - 10,14 

Zsemle, kifli  (kg, db) (1 db=45g) 8,52 - 8,52 

Száraztészta 4 tojásos (átlag) 8,42 - 8,42 

Cereáliák 108,33 - 108,33 
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A cereáliákon belül több termék nem feletethető meg, ezért csak azokkal tudtunk tényleges áron 

számolni, ahol a KSH nyilvánosságra hozza az adatokat, míg a többiek esetében súlyozott drágulással 

számoltunk. 

Cukor, kakaó, méz 
Ennek a részkosárnak speciális az összetétele. A kakaó, méz összesített súlyaránya a cukorhoz képest 

1 : 11,7. A cukor ársúlya a részkosáron belül már jóval kisebb, nem éri el a felét sem. 

Cukor esetében ismert a termék ára, míg a kakaó, és méz esetében ez már nem. Csupán a cukorkával 

összevontan adja közre a drágulás mértékét a KSH. Az sem segít, hogy a KSH ismeri ugyan tételesen az 

akácméz, és a vegyes virágméz árát, de a részkosáron belüli mérték nem ismert. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Cukor (kristály) 13,30 - 13,30 

Kakaópor 0,30 - 0,30 

Méz 0,84 - 0,84 

Cukor, kakaó, méz 14,44 - 14,44 
 

A cukor árának ismeretében azt a terméket konkrétan meg lehet határozni, míg a kakaópor és a méz 

esetében átlagos, de súlyozott árváltozással lehet számolni. 

Burgonya 
A burgonya ára ismert, bár módszertani nehézséget okoz, hogy a késői, és a korai burgonya árát is közli 

a KSH, miközben ezek aránya a részkosáron belül nem ismert.  

Friss és tartósított zöldség 
A friss zöldségek árát a KSH nyilvános adatbázisa (mezőgazdasági termékek piaci ára) alapján a cékla 

kivételével meg lehet határozni. Ugyanakkor a tartósított zöldségek nem ismertek ilyen 

részletességgel, de a részcsoport drágulását nyilvánosságra hozza a KSH, ezért az alapján súlyozással 

meghatározható ennek a részkosárnak az ára. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Cékla 1,30  1,69 

Paradicsom 5,53 - 5,53 

Zöldpaprika 6,24  7,36 

Vöröshagyma 7,19  7,90 

Sárgarépa 6,84  8,85 

Petrezselyemgyökér 3,17  4,09 

Karfiol 4,73  7,01 

Fehér káposzta (téli) 4,94  6,17 
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Kelkáposzta 4,38  5,60 

Gomba 2,34  2,69 

Fokhagyma 0,18  0,27 

Egyéb zöldség 58,06  60,95 

Friss zöldség 104,90  118,11 

Natúr lecsó  0,86 - 0,86 

Paradicsompüré 2,08 - 2,08 

Mirelit zöldbab 4,84 - 4,84 

Mirelit zöldborsó 3,20 - 3,20 

Mirelit paraj 3,25 - 3,25 

Savanyú káposzta hordós 5,46 - 5,46 

Vegyes savanyúság hordós 1,30  1,30 

Tartósított zöldség 20,99 - 20,99 
 

Friss és tartósított gyümölcs 
Ez módszertanilag megegyezik az előző pontban leírtakkal. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Körte 1,95  2,24 

Alma 20,47  25,40 

Meggy 2,60  3,12 

Őszibarack 3,90  4,45 

Sárgabarack 3,90  4,45 

Szilva 3,25  3,58 

Málna 1,30  1,30 

Görögdinnye 7,80  10,92 

Cukordinnye 7,80  9,75 

Friss hazai gyümölcs 52,97 - 65,21 

Vegyes lekvár 1,04 - 1,04 

Sárgabarack íz 0,91 - 0,91 

Befőtt szilva 1,95 - 1,95 

Szörp (liter, üveg) 0,26 - 0,26 

Tartósított gyümölcs 7,90 - 7,90 

Narancs 5,85 30,0 7,61 

Citrom 0,45 30,0 0,58 

Déligyümölcs 3,05  4,36 
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Szárazhüvelyes 
A szárazhüvelyesek esetében a részkosár mennyiségi alapon számított 24%-a nem megfeleltethető a 

KSH adatbázisával. Ezért módszertanilag azt választottuk, hogy nem termékenként drágítjuk, vagy 

mérsékeljük ennek a csoportnak az árát, hanem a KSH által közölt aggregált adatok szerint. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Lencse 1,75 - 1,75 

Sárgaborsó 1,11 - 1,11 

Szárazbab 1,75 - 1,75 

    

Szárazhüvelyesek 4,61 - 4,61 
 

Fűszerek 
A fűszerek esetében az átlagos termékcsoport árdrágulást vezettük át a részkosáron. 

Kávé, tea, üdítők 
Ebben a részcsoportban nem minden termék feleltethető meg a KSH inflációkor számított termékeivel. 

Ezért közelítőleg tudjuk csak meghatározni az adatokat, ahol súlyozottan számoltunk egy egyes 

termékek árdrágulásával. 

  Tisztítási  

Megnevezés Tiszta súly, veszteség, Árusúly, 

 kg  % kg 

Babkávé 0,90 - 0,90 

50% bab-, 50% pótkávé 0,62 - 0,62 

Tea 0,20 - 0,20 

Gyümölcslé 13,50 - 13,50 

Szénsavas üdítőital (liter) 6,- - 6,00 
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Élelmiszerkosár változása 
 

Összegyűjtöttük, hogy 2001 óta hogyan változtak az élelmiszerkosáron belül az egyes 

termékek árai (forint/hó): 

 

Az élelmiszerek 
főbb csoportjai 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hús, hal és 
készítményeik 2180 2158 2560 2757 2898 3085 3237 3539 3844 3879 4178 4528 4671 4667 
Tojás (161 
darab/év) 348 328 255 285 272 302 349 402 416 429 416 563 510 483 
Tej (2,8 és 1,5%-
os), liter 1846 2015 1235 1217 1168 1247 1441 1683 1545 1588 1784 1824 1848 1964 
Sajt, és egyéb 
tejtermékek 950 998 1688 1762 1717 1795 1670 1630 1843 1934 2104 2107 2122 2219 

Zsiradékok 603 656 564 574 608 649 696 932 938 937 1082 1174 1191 1126 

Cereáliák 2082 2182 1926 2030 2004 1941 2387 3038 3067 3050 3415 3505 3539 3437 
Cukor, kakaó, 
méz 414 442 314 356 268 359 374 366 419 410 557 587 562 500 

Burgonya 380 372 452 403 240 423 511 439 439 615 643 635 691 603 
Friss és 
tartósított 
zöldség 1549 1701 2711 2536 2548 2959 3435 3690 3789 4668 4712 4726 4502 4561 
Friss és 
tartósított 
gyümölcs 995 1167 1258 1415 1667 1836 1993 1994 1840 2036 2181 2336 2364 2301 

Szárazhüvelyes 56 56 164 167 159 156 135 161 184 192 195 212 223 233 

Fűszerek stb. 570 602 655 675 677 742 811 894 916 987 1063 1110 1111 1105 

Kávé, tea, üdítők  475 493 395 431 551 523 538 588 626 650 720 787 764 755 

Mindösszesen 12448 13170 14177 14610 14777 16017 17577 19356 19866 21375 23050 24094 24099 23954 
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Megnéztük, hogy tételesen hogyan változtak az árak: 

változás év/év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hús, hal és 
készítményeik 99,0 118,6 107,7 105,1 106,5 104,9 109,3 108,6 100,9 107,7 108,4 103,2 99,9 
Tojás (161 
darab/év) 94,3 77,7 111,8 95,4 111,0 115,6 115,2 103,5 103,1 97,0 135,3 90,6 94,7 
Tej (2,8 és 1,5%-
os), liter 109,2 61,3 98,5 96,0 106,8 115,6 116,8 91,8 102,8 112,3 102,2 101,3 106,3 
Sajt, és egyéb 
tejtermékek 105,1 169,1 104,4 97,4 104,5 93,0 97,6 113,1 104,9 108,8 100,1 100,7 104,6 

Zsiradékok 108,8 86,0 101,8 105,9 106,7 107,2 133,9 100,6 99,9 115,5 108,5 101,4 94,5 

Cereáliák 104,8 88,3 105,4 98,7 96,9 123,0 127,3 101,0 99,4 112,0 102,6 101,0 97,1 

Cukor, kakaó, méz 106,8 71,0 113,4 75,3 134,0 104,2 97,9 114,5 97,9 135,9 105,4 95,7 89,0 

Burgonya 97,9 121,5 89,2 59,6 176,3 120,8 85,9 100,0 140,1 104,6 98,8 108,8 87,3 
Friss és tartósított 
zöldség 109,8 159,4 93,5 100,5 116,1 116,1 107,4 102,7 123,2 100,9 100,3 95,3 101,3 
Friss és tartósított 
gyümölcs 117,3 107,8 112,5 117,8 110,1 108,6 100,1 92,3 110,7 107,1 107,1 101,2 97,3 

Szárazhüvelyes 100,0 292,9 101,8 95,2 98,1 86,5 119,3 114,3 104,3 101,6 108,7 105,2 104,5 

Fűszerek stb. 105,6 108,8 103,1 100,3 109,6 109,3 110,2 102,5 107,8 107,7 104,4 100,1 99,5 

Kávé, tea, üdítők 103,8 80,1 109,1 127,8 94,9 102,9 109,3 106,5 103,8 110,8 109,3 97,1 98,8 

Mindösszesen 105,8 107,6 103,1 101,1 108,4 109,7 110,1 102,6 107,6 107,8 104,5 100,0 99,4 

infláció  

 

104,7 

 

106,8 

 

103,6 

 

103,9 

 

108,0 

 

106,1 

 

104,2 

 

104,9 

 

103,9 

 

105,7 

 

101,7 

 

99,8 

 

Az inflációval összevetve látszik, hogy az élelmiszerkosár értékének változása akár több százalékponttal 

is különbözhet az éves infláció mértékétől. És a kosáron belüli egyes tételek is különböznek a 

változásokat tekintve, amely azok súlyát tekintve van hatással a globális változásra. 
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A következő táblázatban azt mutatjuk be, hogy egyes élelmiszer főbb csoportok 2003-2014 

között milyen arányt képviseltek átlagosan a kosáron belül: 

 

 

%-os arány 
(2003-2014 

közötti átlag) 
Hús, hal és készítményeik 18,8 

Tojás (161 darab/év) 2,0 

Tej (2,8 és 1,5%-os), liter 8,0 

Sajt, és egyéb tejtermékek 9,9 

Zsiradékok 4,4 

Cereáliák 14,2 

Cukor, kakaó, méz 2,2 

Burgonya 2,6 

Friss és tartósított zöldség 19,1 

Friss és tartósított gyümölcs 10,0 

Szárazhüvelyes 0,9 

Fűszerek stb. 4,6 

Kávé, tea, üdítők 3,1 
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Háztartási Költségvetési Felvételek (HKF) bemutatása 
 

A létminimum-számításhoz szükséges élelmiszerkosár meghatározása, illetve egy éves adatfelvétel. Ez 

tartalmazza, hogy a mintában lévő háztartások mennyit költenek, mekkora a bevételük. A KSH által 

készített háztartás-statisztikai felvétel 1949-ig nyúlik vissza. Azóta természetesen jelentős módszertani 

változáson esett át.  

2014-ben még 2 x 2 hetes volt, azaz lényegében egy hónapon át folyamatosan zajlott az adatfelvétel, 

míg 2015-ben 2 hetes rendszerre ált át a statisztikai hivatal. Ez nem tekinthető visszalépésnek, hiszen 

az adatok teljes körűvé tételével, a korábbi évekkel összehasonlítható adatbázist kapunk. Nemzetközi 

példák is azt mutatják, hogy ez a fajta adatfelvétel akár egyhetes is lehetne, ilyenkor nyilvánvalóan a 

havi fix költségeket beleépítik az adatokba. 

Magyarországon az adatfelvétel egy, a hónap elején készített interjúval kezdődik, amely tartalmazza a 

lakás- és személyes jövedelmeket, összeírják a tartós cikkek állományát. Ekkor van lehetőség közösen, 

vagy a háztartásnak rögzítenie azokat a havi fix költségeket (albérleti díjtól a tandíjig), amelyekkel 

mindenképpen számolni kell. A többi, un. nem fix költséget pedig nyitott rendszerű adatfelvétellel 

rögzítik. Ez történhet a vásárlást igazoló blokkok alapján, és kézi rögzítéssel is. A felvett adatokat a KSH 

adatjavítási és imputálási eljárásoknak veti alá.  

Miután nincs standard a háztartás-statisztikára, ezért minden állam igyekszik olyan adatfelvételi 

módszertant megállapítani, amely leginkább alkalmazkodik az adott társadalom igényeihez. Az egyik 

ilyen eltérés a vásárolt, a természetben kapott és a saját termelésű javak számítása. Az angolszász 

országokban - mivel inkább városias társadalmakról van szó - a vásárolt fogyasztást mérik. 

Magyarországon a fogyasztáshoz hozzáadódik a saját termelés is, illetve a kapott termékek is. Ez utóbbi 

ugyanakkor az elmúlt évtizedekben veszített a jelentőségből.  

A HKF adatbázis jellegzetessége – az adatfelvétel módjából adódóan – a rejtőzködők köre. Miután 

önkéntes kitöltésről van szó, ezért jól meghatározott társadalmi csoportok kimaradnak az 

adatfelvételből. Ezek a kiemelkedően magas fogyasztásúak, és a nyomorszinten élők. Az első csoport 

nem akarja, hogy belelássanak a költéseikbe, míg a második nincs abban a helyzetben, hogy ilyen 

adatfelvételt elvégezzen. (Erről a jelenségről írtak 1999-ben tanulmányt Kapitány Zsuzsa - Keszthelyiné 

Dr. Rédei Mária - Molnár György: A „rejtőzködő” panel címmel.)2 

Az adatbázis sajátossága továbbá, hogy a háztartásnak lehetősége van arra, hogy „elfelejti” rendesen 

vezetni a naplót. Ezért a záró kikérdezés során megkérdezik tőle azt is, hogy elvileg hány nap hiányzik 

az adatok közül. A KSH-val történt szakmai egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezekkel a 

hiányosan kitöltött adatokkal nem történt az adatbázis véglegesítése során korrekció, ezért azt láttuk 

célszerűnek, ha megtörténik az adatok teljes körűvé tétele, azaz legalább a hiányzó napokra a meglévő 

napok átlagos költését rávetítjük. 

 

 

 

                                                           
2 http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1999/1999_10-11/1999_10-11_833.pdf 
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A KSH által közölt módszertan a létminimum-számítása során a következő feladatokat sorolja fel: 

 

 „azokat a háztartásokat tekintjük a normatívának megfelelő élelmiszer-fogyasztónak, amelyek 

élelmiszer-fogyasztásának globális forintösszege az adott háztartásra jellemző normatíva 

körüli ±20%-os sávba esik.” 

Ennek érdekében szükséges háztartásonként meghatározni, hogy milyen az adatbázisban lévő 

háztartásokra vonatkozó élelmiszer-kosár értéke. Fontos követelmény az élelmiszer-kosár 

meghatározásakor, hogy az aktív korú felnőttekre vonatkozó érték 77,8 százalékát kell 

figyelembe venni a 0-14 éves korosztályban, míg a 60 éveseknél és idősebbeknél 88,2%-ot. A 

háztartáshoz tartozó személyek élelmiszer-normatívájának aggregált értéke adja ki a háztartás 

élelmiszer-normatíváját. Ezt követően szűkíthető az adatbázis a korábban említett sávon kívül 

esőkkel. 

 „Feltétel továbbá az is, hogy a háztartás jövedelme ne legyen a létminimum-számítás 

szempontjából irreálisan nagy vagy kicsi (…) Ezért figyelmen kívül hagytuk a népesség 

legalacsonyabb jövedelmű 5%-ának és legmagasabb jövedelmű harmadának háztartásait.” 

A háztartások esetében az egy főre (nem egy fogyasztási egységre) eső jövedelmet vettük 

alapul. 

 kizárásra kerültek a mintából azok a háztartások, ahol „a felmérés tárgyidőszakában gépkocsit 

vettek, vagy lakásberuházást végeztek.” 

A létminimum-meghatározásához szükséges a háztartások fogyasztási egységének meghatározása is. 

Ez az ekvivalencia skála azon alapul, hogy különbség van egy gyermek, egy aktív kereső, egy nyugdíjas 

fogyasztási mértéke között. 

Aktív korúak háztartásai esetében 
Nyugdíjas korúak háztartásai 

esetében 

Első felnőtt családtag 1,00 Első felnőtt családtag 0,90 

Többi felnőtt családtag 0,75 További személyek 0,65 

Első (0-14 éves) gyermek 0,65   

Második (0-14 éves) gyermek 0,50   

Harmadik és minden további (0-14 
éves) gyermek 0,40   

 

Módszertani szempontból fontos, hogy nyugdíjas korú háztartásnak vettünk minden olyan háztartást, 

ahol csak nyugdíjas él. 

A szűkített adatbázison elvégeztük a KSH által megadott számokkal a súlyozást. Ezzel megkapjuk, hogy 

a létminimummal érintett háztartásoknak mekkora a teljes költése (korrigálva a korábban említett 

módon), illetve mekkora fogyasztási egységet képviselnek. Az így kapott szám az egy aktív korú 

felnőttre jutó létminimum összege. 

A korábban bemutatott ekvivalencia-skála segítségével meghatározható a különböző háztartások 

létminimuma. 
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III. 2015. évre vonatkozó számítás eredményeinek bemutatása 
 

A fentiekben ismertetett módszertan alapján elvégeztük a 2015. évre vonatkozó létminimum-érték 

meghatározását.  

Az élelmiszer-fogyasztás normatív értékét az élelmiszerkosárban foglalt mennyiségeknek a konkrét 

időszakra jellemző árakon összegzett értéke adja. A kosár mennyiségeit a 2015. év átlagáraival 

szorozva, az élelmiszer-kosár pénzben kifejezett, egy aktív korú felnőtt élelmiszer-normatívájaként 

általunk számított értéke havi 24 246Ft. 

1. tábla  
A létminimum-számítás aktív korú felnőttre vonatkozó normatív élelmiszerkosara, 2015 

   

Az élelmiszerek főbb csoportjai Mennyiség/hó, kg Érték, forint/hó 

Hús, hal és készítményeik 3,4 4 620 

Tojás (161 darab/év) 0,5 510 

Tej (2,8 és 1,5%-os), liter 7,9 1 815 

Sajt, és egyéb tejtermékek 2,4 2 112 

Zsiradékok 1,4 1 103 

Cereáliák 9 3 413 

Cukor, kakaó, méz 1,2 480 

Burgonya 4 631 

Friss és tartósított zöldség 11,6 4 981 

Friss és tartósított gyümölcs 6,5 2 462 
Szárazhüvelyes 0,4 242 

Fűszerek stb. - 1 112 

Kávé, tea, üdítők - 766 

Mindösszesen -      24 246 
 

A háztartások különböző korú tagjainak tápanyagszükséglete természetesen nem azonos. A 

felnőttekéhez képest - az OÉTI számításai szerint - a 14 éven aluliak élelmiszer-normatívája 77,8%, a 60 

évnél idősebbeké pedig 88,2%. Ily módon az aktív korú felnőttek 2015 évi 24 246 Ft-os havi élelmiszer-

normatívája mellett ez az érték 14 éves korig 18 863 Ft, az időskorúaké 21 385 Ft. Ezen értékek alapján 

határozhatók meg – a háztartásban élő személyek normatíváit összegezve – a különböző létszám- és 

korösszetételű háztartások élelmiszer-normatívájának értékei. Így pl. a két aktív korú felnőttből és két 

(0–14 éves) gyermekből álló háztartás élelmiszer-normatívája 86 218 Ft/hó. 

A 2015. évi számításainknál a létminimumértékek meghatározásához 1719 háztartást tudtunk 
figyelembe venni, ezek mintegy 728 ezer háztartást, ezekben 1 millió 431 ezer személyt 
reprezentálnak. Ez havi átlagban 125 milliárd 901 millió Ft fogyasztási kiadást jelent. Az egy hónapra 
vonatkozó átlagos létminimumérték háztartásonként tehát 173 ezer Ft volt.  

A háztartások, amelyek adatai ezeket az átlagos létminimumértékeket adják, a társadalom e szintjén 
élő háztartásainak összességét képviselik. Közülük 1106 aktív, 577 nyugdíjas és 36 egyéb inaktív 
háztartás volt. Másképp vizsgálva ez 422 egyszemélyes háztartást, 975 több személyből álló, gyermek 
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nélküli háztartást, 189 egy-, 108 két- és 25 három- vagy annál többgyermekes háztartást is jelent. Közös 
bennük az, hogy az élelmiszer-fogyasztási kiadásuk a normatíva értékösszegéhez hasonló nagyságú. 

A létminimum számításunkba bekerült háztartások személyes kiadásaik 30,8%-át költik élelmiszerre. A 
kiadások 22,8%-át fordítják lakásfenntartásra, amely utóbbinak 69%-át háztartási energia vásárlására 
(azaz az összes személyes kiadás 15%-át). Egyéb fogyasztásukban csaknem 9% a közlekedésre fordított 
összegek. Egészségügyre, testápolásra 5%-ot költenek, míg telefonálásra 6,5%-ot. Ruházkodásra 3,6% 
jut, oktatásra, művelődésre, szabadidő eltöltésére pedig 5,3%.  

A különböző nagyságú, típusú háztartásokban természetesen a létminimumértékek különbözőek, 
differenciáltak.  

A háztartásonként átlagosan 173 ezer Ft minimálisan szükséges összeg nem lehet egyaránt érvényes 
egy kis és egy nagy létszámú háztartásra, de ugyanúgy a fejenkénti 71,9 ezer Ft-os átlagérték sem. A 
differenciáláshoz a nemzetközi statisztikai gyakorlatot szem előtt tartva fogyasztásiegység-kulcsokon 
(ún. ekvivalencia-skálán) alapuló számítás használható. 

E kulcsszámokat alkalmazva az egy aktív korú személyből álló háztartás 1,00. Az egy aktív korú 
személyből és egy gyermekből álló 1,65; a két aktív korú személyből és két gyermekből álló négy 
személyes háztartás 2,90 fogyasztási egységnek felel meg (1,00 + 0,65 = 1,65; illetve 1,00 + 0,75 +0,65 
+ 0,50 = 2,90). 

A háztartás első felnőtt személyét egy fogyasztási egységnek tekintjük, míg a háztartás többi személye 
egynél kisebb egységet képvisel. Ennek magyarázata, hogy a háztartásnak számos olyan kiadása van, 
ami nem függ a háztartástagok számától, vagy ha van is összefüggés, az nem lineáris. Fogyasztási 
szükségletének megfelelően az aktív korúnál valamivel kisebb egységet képvisel a gyermek és az idős 
személy. A létminimum számítás körébe került háztartás nagysága jellemezhető a fogyasztási egységek 
számával.  

2. tábla 
A KSH létminimum-számításának fogyasztásiegység-kulcsszámai 

(ekvivalencia skála) 

Aktív korúak háztartásai esetében Nyugdíjas korúak háztartásai esetében 

Első felnőtt családtag 1,00 Első felnőtt családtag 0,90 

Többi felnőtt családtag 0,75 További személyek 0,65 

Első (0-14 éves) gyermek 0,65   

Második (0-14 éves) gyermek 0,50   

Harmadik és minden további (0-14 
éves) gyermek 0,40 

 
 
 
  

 

A 2015 évre elvégzett létminimum-számításunk 1719 háztartásállománya tehát – 1 millió 430 ezer 
fogyasztási egységet képviselt. Ennek az adatnak és e háztartások előbb idézett havi 125,9 milliárd Ft-
os kiadási összegének egybevetéséből következően hányadosként adódott az átlagos érték. 2015-ben 
a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 88 016 Ft volt. 
A háztartástípusonkénti létminimum-értékeket a fogyasztási egységek háztartástípusonkénti száma és 
az egy fogyasztási egységre számított átlagos érték szorzata adja. A tipikus, azaz két aktív korú 
személyből és két gyermekből álló háztartás létminimumértéke 255 246 Ft-nak felelt meg. E 
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háztartásban az egy főre jutó átlagos létminimumérték 63 812 Ft volt. A különböző 
háztartástípusokra érvényes egy főre számított értékek 2015-ben a 71,9 ezer Ft-os átlag körül, az 54 
ezer és 88 ezer Ft közötti sávban szóródtak. (lásd 3. sz.tábla) 

Az 1–2 személyes háztartások egy főre jutó értékei az átlagosnál nagyobbak, míg a többszemélyesekre 
kisebb értékek jellemzőek. Ez abból következik, hogy az utóbbiak esetében a rugalmatlan kiadások 
több személyre oszlanak meg, továbbá, hogy a gyermekek fogyasztása – globális összegét tekintve – a 
felnőttekénél kisebb. Az egyes háztartásokban a létminimumérték és élelmiszer-normatíva hányados 
2,63 - 3,70 között mozog. A legmagasabb értékek az egyszemélyes háztartásokra, a legalacsonyabbak 
az 5 fő felettiekre jellemzőek. 
A számítási módszernek a korábban megfigyelt és az általunk is tapasztalt egyik sajátossága, hogy az 
eredményekben érezhetően megjelenik az életszínvonal változásának hatása is. Miközben az 
élelmiszer-normatíva fix, az élelmiszeren kívüli költésekre hatással van az életszínvonal alakulása. 
Csökkenő életszínvonal mellett a létminimumérték/élelmiszer-normatíva hányados csökken, míg az 
életszínvonal javulásával pedig növekszik. Azaz a változatlan normatíva szerinti élelmiszer-fogyasztók 
többet tudnak költeni egyéb szükségleteikre. 2014 és 2015 között valamennyi háztartástípusban 
csökkent ez az arány. 

Becsléseink szerint 2015-ben e számított értékeknél alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 41,5%-

a.  Azon családok harmada között, ahol legalább egy fő dolgozik a nettó bevétel nem éri el a 

létminimum összegét. 
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3. tábla      
 
Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban, 2015 

(forint/hó) 

       

Háztartástípusok 

Egy háztartásra Egy főre 
Létminimum
/élelmiszer-

arány 

Fogyasztási 
egységek száma 

számított havi érték, forint 

összesen 
ebből: 

élelmiszer összesen 
ebből: 

élelmiszer 

 
Aktív korúak háztartásai 

 
1 felnőtt 88 016 24 246 88 016 24 246 3,63 1 

1 felnőtt 1 gyermekkel 145 226 43 109 72 613 21 555 3,37 1,65 

1 felnőtt 2 gyermekkel 189 234 61 973 63 078 20 658 3,05 2,15 

2 felnőtt 154 028 48492 77 014 24 246 3,18 1,75 

2 felnőtt 1 gyermekkel 211 238 67 355 70 413 22 452 3,14 2,4 

2 felnőtt 2 gyermekkel 255 246 86 219 63 812 21 555 2,96 2,9 

2 felnőtt 3 gyermekkel 290 453 105 082 58 091 21 016 2,76 3,3 

2 felnőtt 4 gyermekkel 325 659 123 946 54 277 20 658 2,63 3,7 

3 felnőtt 220 040 72 738 73 347 24 246 3,03 2,5 

3 felnőtt 1 gyermekkel 277 250 91 601 69 313 22 900 3,03 3,15 

3 felnőtt 2 gyermekkel 321 258 110 465 64 252 22 093 2,91 3,65 

3 felnőtt 3 gyermekkel 356 465 129 328 59 411 21 555 2,76 4,05 

3 felnőtt 4 gyermekkel 391 671 148 192 55 953 21 170 2,64 4,45 

 
Nyugdíjas korúak háztartásai 

 
1 személy 79 214 21 385 79 214 21 385 3,70 0,9 

2 személy 136 425 42 770 68 212 21 385 3,19 1,55 

3 személy 193 635 64 155 64 545 21 385 3,02 2,2 
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4. tábla       
                             A létminimumértékek idősora 

(forint/hó) 
 

 

Háztartástípusok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egy háztartásra számítva 
 

 
Aktív korúak háztartásai 

 
1 felnőtt 

34 475 78 736 83 941 85 960 87 510 87 351 88 016 
1 felnőtt 1 
gyermekkel 

56 884 129 914 138 503 141 834 144 392 144 129 145 226 
1 felnőtt 2 
gyermekkel 

74 121 169 282 180 473 184 814 188 147 187 805 189 234 
2 aktív korú felnőtt 

60 331 137 788 146 897 150 430 153 143 152 864 154 028 
2 felnőtt 1 
gyermekkel 

82 740 188 966 201 458 206 304 210 024 209 642 211 238 
2 felnőtt 2 
gyermekkel 

99 978 228 334 243 429 249 284 253 779 253 318 255 246 
2 felnőtt 3 
gyermekkel 

113 768 259 829 277 005 283 668 288 783 288 258 290 453 
2 felnőtt 4 
gyermekkel 

127 558 291 323 310 582 318 052 323 787 323 199 325 659 
3 aktív korú felnőtt 

86 188 196 840 209 853 214 900 218 775 218 378 220 040 
3 felnőtt 1 
gyermekkel 

108 834 248 018 264 414 270 774 275 657 275 156 277 250 
3 felnőtt 2 
gyermekkel 

125 624 287 386 306 385 313 754 319 412 318 831 321 258 
3 felnőtt 3 
gyermekkel 

139 624 318 881 339 961 348 138 354 416 353 772 356 465 
3 felnőtt 4 
gyermekkel 

153 414 350 375 373 537 382 522 389 420 388 712 391 671 
 

Nyugdíjas korúak háztartásai 
 

Egytagú 
31 028 70 862 75 547 77 364 78 759 78 616 79 214 

Kéttagú 
53 436 122 041 130 109 133 238 135 641 135 394 136 425 

Háromtagú 
75 845 173 219 184 670 189 112 192 522 192 172 193 635 
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Háztartástípusok 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Egy főre számítva 
 
 

Aktív korúak háztartásai 
 

1 felnőtt 
34 475 78 736 83 941 85 960 87 510 87 351 88 016 

1 felnőtt 1 
gyermekkel 

28 442 64 957 69 251 70 917 72 196 72 065 72 613 
1 felnőtt 2 
gyermekkel 

24 707 56 427 60 158 61 605 62 716 62 602 63 078 
2 aktív korú felnőtt 

30 166 68 894 73 448 75 215 76 571 76 432 77 014 
2 felnőtt 1 
gyermekkel 

27 580 62 989 67 153 68 768 70 008 69 881 70 413 
2 felnőtt 2 
gyermekkel 

24 994 57 084 60 857 62 321 63 445 63 329 63 812 
2 felnőtt 3 
gyermekkel 

22 754 51 966 55 401 56 734 57 757 57 652 58 091 
2 felnőtt 4 
gyermekkel 

21 260 48 554 51 764 53 009 53 965 53 866 54 277 
3 aktív korú felnőtt 

28 729 65 613 69 951 71 633 72 925 72 793 73 347 
3 felnőtt 1 
gyermekkel 

27 149 62 005 66 103 67 694 68 914 68 789 69 313 
3 felnőtt 2 
gyermekkel 

25 167 57 477 61 277 62 751 63 882 63 766 64 252 
3 felnőtt 3 
gyermekkel 

23 271 53 147 56 660 58 023 59 069 58 962 59 411 
3 felnőtt 4 
gyermekkel 

21 916 50 054 53 362 54 646 55 631 55 530 55 953 
 

Nyugdíjas korúak háztartásai 
 

Egytagú 
31 028 70 862 75 547 77 364 78 759 78 616 79 214 

Kéttagú 
26 718 61 021 65 054 66 619 67 820 67 697 68 212 

Háromtagú 
25 282 57 740 61 557 63 037 64 174 64 057 64 545 

 


