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A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (1)

Cél: a legalsó jövedelmi tizedbe tartozó népességet reprezentáló (korcsoport, nem, 
regionális jellemzık, háztartásszerkezet, munkaerıpiaci státusz ) mintán (n=500) 
adatgyőjtés a szegények jövedelmeirıl, fogyasztási jellemzıirıl.

Módszertan:

Nincs olyan nyilvántartás, amelybıl a szegény háztartások mintáját kiválaszthatnánk. 
Megoldás: Szőrıkérdıív. Aki a szőrıkérdések alapján szegénynek bizonyulnak, 

azoktól lekérdezzük a kérdıívet.
Szőrés: 

• Jövedelemi meghatározók alapján? Reprezentativitási probléma!

• Egyéb szegénység indikátorok: tud-e megtakarítani? Szubjektív szegénység stb. ?
Pontatlan! Ezek alapján a kiszőrt háztartásoknak csak 25-30%-a szegény.

• Jövedelemkérdés: Az Önök háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem 

40 000.-Ft-nál kevesebb?



A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (2)

Mintavétel

• Véletlen valószínőségi mintavétel: kétlépcsıs, rétegzett mintavétel

• Elsı lépcsıben a rétegekbe sorolt települések közül választunk az ott élı
háztartások számával arányos valószínőséggel, figyelembe véve a szegény 
háztartások területileg nem egyenletes eloszlását, amit a TÁRKI korábbi 
kutatásokból, szakértıi becsléssel állapított meg.

• A második lépésben a kiválasztott települések háztartásaiból egyszerő véletlen 
mintavétel segítségével választottuk ki a válaszadóinkat.

• A célcsoportot személyes kérdezéssel, „véletlen sétás” módszer segítségével 
értük el. A kérdezı egy kiindulópontot kap és egy bejárandó útvonalat, és az 
útvonalon a mintába bekerülı lakások kiválasztásának algoritmusát .

• Az Indikátorok 500 kutatás adatfelvétele 2013. július 3-tól 28-ig tartott. 



A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (3)

Kérdıív szerkezete:
• Lakáskörülmények, lakásvagyon, 
• Törlesztett lakáshitelek, egyéb hitelek
• Fogyasztási kiadások
• Háztartás vagyona (egyéb ingatlan, ingóságok), pénzügyi eszközök, 

vállalkozói vagyon
• Háztartások jövedelme
• Tartozások
• Szubjektív jólét (fogyasztási nehézségek)



A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (4)



A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (5)

Egyéni jövedelmek kategóriái:
• Fımunkahelyi jövedelmek (pótlékokkal, költségtérítéssel) (EJFOMEV)

• Másodállásból, mellékfoglalkozásból származó jövedelmek (EJKMUEV)

• Egyéni vállalkozóként szerzett jövedelem (EJONFEV)
• Megbízási díj, alkalmi munka jövedelme, borravaló, hálapénz (EJALKEV)

• Nyugdíj, (öregségi, rokkantsági, özvegyi) (EJNYUGEV)

• Járadékok (rokkantsági, rehabilitációs, idıskori stb.) (EJJAREV)
• Álláskeresési járadék, (EJMUNEV)

• Álláskeresési segély, (EJMUSEV)

• Rendszeres szociális segély (EJRSZEV)
• Gyermekvállalással kapcsolatos ellátások  (EJGYEEV)

• Egyéb társadalmi jövedelmek (ápolási t., ösztöndíj, rendszeres segély, támogatás) 
(EJTAREV)

• Külföldrıl származó jövedelem (EJKULEV)



A szegény háztartások fogyasztási 
szokásai (6)

A szegény háztartások megoszlása jövedelem szerint



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (1)

Cél: a meglevı háztartás-felvételekhez képest pontosabb képet kapni a 
háztartások tıkejövedelmeirıl. 

Mintavétel:
• A 2000 háztartásra irányuló kutatás célcsoportja a magyarországi 

magánháztartások alapsokasága. 
• Véletlen valószínőségi mintavétel: kétlépcsıs, rétegzett mintavétel
• Elsı lépcsıjében a rétegekbe sorolt települések illetve településtípusok 

közül választunk. Az SZJA adózók megoszlása alapján a legfelsı
tizedbe tartozó adózókat felülreprezentálva

• A második lépésben a kiválasztott települések háztartásaiból egyszerő
véletlen mintavétel segítségével választjuk ki a válaszadóinkat. KEH 
KH személyi és háztartás szintő lakossági nyilvántartása adta.

• Kérdezés: 2013. június 28-tól július 29-ig tartott. 



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (2)

Kérdıív szerkezete:
• Háztartási jövedelem felmérése (lásd korábban)
• Háztartási vagyon felmérése: (ECB HFCS kutatás alapján)

Lakóingatlan, egyéb ingatlan értéke
Autó, egyéb jármő, mőtárgy, vagyontárgy értéke
Pénzügyi eszközök értéke
Vállalkozások értéke

• Kérdések: Mekkora a tulajdonrésze?
Mennyiért lehetne eladni?

• Törlesztett hitelek: jelzáloghitelek, egyéb hitelek



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (3)



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (4)



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (5)

Vagyon információ felhasználása:
Nehézség: vagyon a kérdezés idıpontjában érvényes állapotot 

rögzíti, a jövedelmeknél a kérdezés elıtti egy évrıl van szó.
Feltevés:
Hozamot az adatokból számoljuk (nem külsı információ alapján)



A tulajdonosi jövedelmek szerkezete (6)


