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6. Privát háztartások – jövedelmek, fogyasztás
6. 1. 2. A privát háztartások nettó jövedelme
A háztartások nettó jövedelme és annak megoszlása
2016-ban a háztartások átlagosan havi 3.314 EUR nettó jövedelemmel
rendelkeztek. A háztartások 16%-a kevesebb mint havi 1.300 EUR-ból
gazdálkodott. A legmagasabb jövedelmi osztályba (5.000 és kevesebb mint havi
18.000 EUR) a privát háztartások szűk 19%-a tartozott.
A háztartások nettó jövedelme háztartástípusok szerint
Az egy vagy több 18 éven aluli gyermeket nevelő házaspárok 2016-ban átlagosan
havi 4.761 EUR-ral, a különböző háztartástípusok közül a legmagasabb
jövedelemmel rendelkeztek. A gyermektelen házaspárok – közöttük a két
keresettel rendelkező jól szituáltak és a kisnyugdíjas párok – átlagosan havi
3.969 EUR jövedelemmel rendelkeztek. A gyermeküket egyedül nevelő szülők
havi jövedelme átlagosan havi 2.357 EUR volt, 1.000 EUR-ral kevesebb, mint az
átlagos háztartások nettó jövedelme. Az egyedülállók – mint a jól kereső
szinglik, vagy nyugdíjasok – átlagosan havi 2.013 EUR jövedelemmel

rendelkeztek. Egy vagy több gyermeket nevelő szülők háztartásában átlagosan
3,8 személy, gyermekeit egyedül nevelő szülő háztartásában 2,3 személy lakott.
4. 6. 1. 3. A háztartások rendelkezésre álló jövedelme és annak felhasználása
A háztartások »költekezésekre alkalmas jövedelmeinek és bevételeinek«
kiszámítása a háztartás nettó jövedelmének, valamint egyéb forrásokból (használt
autó, üres üveg, sörös doboz eladása, energiaköltségek visszatérítése) származó
bevételeinek összeadásával történik. Ez az összeg gazdálkodás és létfenntartás
céljából a háztartások rendelkezésére áll. 2016-ban a háztartások rendelkezésre
álló jövedelme átlagosan havi 3.374 EUR volt.
2016-ban a háztartások költekezésekre alkalmas jövedelmük 74%-át, havi 2.480
EUR-t privát fogyasztásra: étkezésre, lakásra, öltözködésre, egészségre,
szabadidőre, oktatásra, kommunikációra, közlekedésre, éttermi és szállodai
szolgáltatásokra fordították.
Jövedelmi milliomosok
2014-ben 19.000 adózó rendelkezett egymillió EUR fölötti adóköteles
jövedelemmel, 1.600 adózóval több, mint 2013-ban. E csoport átlagjövedelme
évi 2,7 millió EUR volt. Mindezek az adatok a 2014-re vonatkozó bér- és
jövedelemstatisztikából származnak, amelyek az eljárás hosszadalmassága miatt
csak az adókivetést követően három és fél évvel később állnak rendelkezésre.
6. 1. 4. A fogyasztási kiadások struktúrája
A privát háztartások átlagosan havi 2.480 EUR összegű fogyasztási kiadásainak
megoszlása: 35% (877 EUR) lakásra, energiára, lakásfenntartásra; 14% (342
EUR) élelmiszerekre, italokra, dohánytermékekre; 14% (335 EUR) közlekedésre;
10% (258 EUR) szabadidőre, szórakozásra, kultúrára.
A fogyasztási kiadások 6,1%-a (150 EUR) lakberendezésre, háztartási gépekre,
5,7%-a (142 EUR) éttermi és szállodai szolgáltatásokra, 4,4%-a (108 EUR)
ruházkodásra, lábbelikre, 4,0%-a (99 EUR) egészségvédelemre, 2,5%-a (62
EUR) postára és telekommunikációra, 0,7%-a (18 EUR) oktatásra jutott.
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