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Az elmúlt években több kutatás is készült arról, 
hogy a mai fiatalok – ez általában a 15-29 éves 
korosztályt jelenti – milyen elvárásokkal indulnak 
neki az életnek. Meg is lepődhettünk azon, hogy 
egy egyetemista mennyire eltúlzott kezdőfizetéssel 
számol, vagy a magyar valósághoz képest milyen 
magas életszínvonalra számít már a diploma meg-
szerzését követő időszakban. A fiatal felnőttek 
persze nem teljesen tájékozatlanok, de valószínű-
síthető, hogy több volt a véleményükben az elvárás, 
mint a reális körülmények szülte számítás. Ezért a 
Skip magazin most megpróbálja a Központi Sta-
tisztikai Hivatal, az Eurostat és más intézetek szá-
mai alapján felmérni, hogy milyen is a mai magyar 
valóság és életszínvonal.

MENNYIT KERESÜNK ÉS 
MIRE KÖLTJÜK? 

Ha azt is nézzük, hogy mi mennyibe kerül Ma-
gyarországon – ezt hívják vásárlóerő paritásnak –, 
akkor az derül ki, hogy a hiedelmekkel szemben a 
magyar munkavállalók keresete nem annyira rossz 
az EU átlagához viszonyítva. Persze a magyar szám 
is átlag, vagyis nagy különbségek vannak a legke-
vesebbet és legtöbbet keresők jövedelmei között, 
mégis elmondható, hogy nagyjából az átlagos eu-
rópai uniós életszínvonal háromnegyedét érjük el. 
A probléma éppen az, hogy főként az alacsonyabb 
képzettségű magyarok jóval az átlag alatti fizetésért 
dolgoznak, illetve, hogy ez a 75 százalék azt is jelen-
ti, hogy éppen az életszínvonal kellemesebbik végét 
– a rezsin és az alapvető élelmiszereken túl – nehéz 
finanszíroznunk a mindennapokban. 
Az átlagos bruttó kereset idén januárban 274 ezer 
forint volt az országban, ha a családi adókedvez-
ményeket nem nézzük, ez 182 ezer forintos havi 
nettó jövedelmet jelent. Ennek a jövedelemnek az 
elköltése nagyon változatos, hiszen egészen más-

Mire számíthatunk friss diplomával a kezünkben, 
ha meg akarunk élni? Mennyit kereshetünk reálisan 

tíz éven belül? Mire futja majd és mire nem? 
Megnézzük, hogyan él az átlag magyar.  
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hogy költ egy kétkeresős háztartás, egy gyermektelen 
pár vagy egy minimálbérre bejelentett munkavállaló. 
Mindenesetre tudható, hogy az átlagbér nem egészen 
tükrözi a jövedelmek eloszlását, mert a sok kiskeresetű 
és kevés jól kereső között háromszoros a különbség, ha 
a havi költéseket nézzük. 
Ez azt jelenti, hogy miközben az átlag magyar 80 ezer fo-
rintot költ havonta, az igazán jól keresők egy főre jutó 
költései meghaladják a 140 ezer forintot, a legalsó jöve-
delmi rétegek havi kiadásai viszont egy főre nem érik el 
az 50 ezret. A legtöbbet az átlag magyar élelmiszerre költi, 
havonta több mint 25 ezret, ezt követi a lakásfenntartás 
és rezsi, ami az elmúlt években ugyan csökkent, de még 
most is a havi jövedelem 20 százalékánál többet tesz ki. A 
harmadik helyen érdekes módon a közlekedési költségek 
terhelik meg a magyarok zsebét, havonta átlagosan 10 
ezer forinttal. Amire a jól keresők sokkal többet költenek, 
az az oktatás, a szórakozás, a kultúra és a vendéglátás. A 
jó hír, hogy minden jövedelmi csoport többet tudott köl-
teni évről évre 2014 óta, és ha kicsit is, de csökkentek a 
fenti különbségek.
A jövedelmi különbségeket alapvetően két dologra vezet-
hetjük vissza. Az egyik a lakhely. A Budapest-központú 
közép-magyarországi régióban messze a legmagasabb az 
életszínvonal, itt is költenek a legtöbbet az emberek. A leg-
kevesebbet az észak-alföldiek, nagyjából fele annyit, mint a 
főváros környékén. A különbségek másik oka az iskolai vég-
zettség. Nem meglepő, hogy a diploma magasabb jövedel-
met jelent minden területen. A felső- és középfokú végzett-
séggel rendelkező emberek között átlagosan 22 ezer forint a 
havi elköltött összeg különbsége. 

HOGYAN ÉLÜNK FIATALON?

Ha mindezt kicsit kivetítjük a 15-29 éves korosztályra, ne-
kik csupán 37 százalékuk tanul, 50 százalékuk dolgozik. Ha 
a mértékadó mérések eredményeit nézzük, a negyedük már 
150 ezer forintos nettó fizetéssel is elégedett lenne, és az is tud-
ható, hogy 52 százalékuk nem is álmodozik 200 ezer forintos 
kezdő nettó fizetésről. A meglévő jövedelmi adatok alapján a 
többségük 90 és 140 ezer forint között keres havonta. 
Ennek ellenére, saját bevallásuk szerint a magyar fiata-
loknak csupán 10 százaléka állítja, hogy anyagi gondjai 
vannak, igaz, ehhez érdemes hozzátenni, hogy a 29 évnél 
fiatalabbak több mint fele él még a szülői házban, ami se-
gít beosztani a jövedelmet. És ha tudjuk, hogy a felsőfokú 
végzettség elméletben biztosan magasabb fizetést jelent, 
akkor ide tehetjük azt a számot is, hogy a magyar lakos-
ságnak 15 százaléka diplomás, és 10 százalék alatt van a 
csupán általános iskolát végzettek aránya.

MEKKORA A MAGYAR 
EMBER VAGYONA? 

Persze ezek csak jövedelmi statisztikák, érdemes megnéz-
nünk azt is, hogy ebből a pénzből a magyar átlagember mi-
lyen vagyont képes felhalmozni. A magyarok 89 százaléka 
saját tulajdonú ingatlanban él, ami kiemelkedő szám Euró-
pában. Ezeknek az ingatlanoknak a 60 százaléka ráadásul 
önálló családi ház. Persze azt is ide kell vennünk, hogy a 
lakások és házak 40 százaléka rossz állapotú. Össze éppen 
nem dől, de a tulajdonosoknak évek-évtizedek óta nem volt 
pénze alapos felújításra. Jellemző, hogy a magyar családok 
zsúfoltan élnek, és az ingatlanok állapota erősen problémás. 
A magyar ember lakásának vagy házának átlagértéke 14 
millió forint, mérete pedig nagyjából 80 négyzetméter. 
A magyar családok nagyjából felének van autója, ezek négy-
ötödének csak egy. Ezek átlagos értéke 1,1 millió forint. Igaz, 
a kevés nagy értékű gépjármű rontja az arányt, és talán töb-
bet mond, hogy a magyar ember autójának átlagos életkora 
csaknem 14 év. Az ingatlanon és autón kívül viszont más 
nagyobb értékű vagyontárgy nem jellemző. Csupán min-
den huszadik magyarnak van ennél több vagyontárgya. A 
háztartásokban azért jellemzően van 2 mobiltelefon, tévé és 
mosógép. 
Bármilyen furcsán hangzik is, az átlagos magyar képes félre-
tenni valamennyi pénzt. Ezt nézhetjük úgy is, hogy az ösz-
szes magyar magánszemélynek több mint 40 ezer milliárd 
forint a megtakarítása. Ennek mintegy negyede még mindig 
bankbetét, több mint 10 százaléka pedig készpénz. Persze 
itt is nagyok a különbségek, hiszen a Magyar Nemzeti Bank 
tavalyi számai szerint az átlagos háztartás 850 ezer forintot 
tart otthon, készpénzben, ami biztosan nem igaz a kisebb 
jövedelműekre. Kicsit közelebb visz a hétköznapi valóság-
hoz az a szám, mely szerint egy átlagos magyar havonta 16 
ezer forintot tud félretenni, ami évente közel 200 ezer.

KIVEL ÉLÜNK EGYÜTT? 

Végül azt is megnéztük, hogy az eddig bemutatott átlag 
magyar ember milyen családi közösségben él. A magyar 
háztartások átlagos létszáma 2,3 fő. Ez azt is jelenti, hogy 
kevesen élnek egyedül, mindössze a háztartások 5 százalé-
kában él egyetlen ember. Egyharmadukban egy felnőtt és 
egy kiskorú található, és 22 százalék az olyan háztartás, ahol 
két felnőtt él gyermek nélkül, illetve 16 százaléknyi az olyan 
háztartás, ahol kettőnél több felnőtt él gyermekek nélkül. 
Magyarországon jelenleg két felnőttre jut egy gyermek, vagy 
másként: 100 magyar háztartásra 107 gyermek jut.


