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GfK: több mint 10 százalékkal emelkedett az egy 
főre jutó vásárlóerő Magyarországon 

Változatlanul jelentősek a különbségek a vizsgált 42 országban 

Idén 1,9 százalékkal nőtt Európában az egy főre jutó vásárlóerő értéke 

a 2016-ban mérthez képest. A vizsgált 42 országban változatlanul 

jelentős különbségek láthatók az elméletileg elkölthető jövedelem 

mértékét illetően: a legmagasabb az átlagos vásárlóerő 

Liechtensteinben, Svájcban és Izlandon, míg Európa legkevésbé 

tehetős lakosai Fehéroroszországban, Moldovában és Ukrajnában 

élnek. Az európai rangsorban Magyarország Lengyelország mögött 

eggyel a 30. helyen áll úgy, hogy az egy főre jutó vásárlóerő 10 

százalék fölötti arányban nőtt. 

A GfK Vásárlóerő tanulmány adatai szerint Európa 42 országának 

lakossága összesen 9,4 ezermilliárd euró fölött rendelkezik. Ez azt jelenti, 

hogy egy európai lakos egy évben átlagosan 13.937 euró elméletileg 

elkölthető jövedelemből él, ami a tavalyi évhez képest 1,9 százalékos 

javulást jelez. Az egyes országokban e javulás mértéke jelentősen eltér az 

átlagtól – így például Izlandon masszív, 37 százalékot meghaladó 

növekedés, miközben a Liechtensteinben és Svájcban stagnálás volt 

látható. 

Európa vásárlóerő-térképe, 2017 

 

Forrás: ©GfK Vásárlóerő 2017 
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Európában 17 ország lakosai élnek az átlag fölötti vásárlóerővel, 25 ország 

pedig alatta. A tíz legtehetősebb országban mért vásárlóerő az európai 

átlagnál másfélszer magasabb. A leggazdagabb Liechtenstein (egy főre 

jutó 63.267 eurós, azaz az európai átlagot több mint 350 százalékkal 

meghaladó vásárlóerejével), a második helyezett pedig Svájc (42.142 euró 

fejenkénti vásárlóerővel). A sereghajtók pedig Ukrajna (egy főre jutó 

elkölthető jövedelem: 949 euró) és Moldova (egy főre jutó vásárlóerő: 1441 

euró). 

Az egy főre jutó vásárlóerő most is Spanyolországban áll legközelebb az 

európai átlaghoz (14.080 euró). 

A Top10 európai ország rangsora az egy főre jutó vásárlóerő alapján, 

2017 

2017. évi 
rangsor 

(2016) 

Ország 
Egy főre jutó 
vásárlóerő 2017 
(euro) 

Európai 
vásárlóerő 
index* 
(100 = 
átlag) 

1 (1) Liechtenstein 63.267 453,9 

2 (2) Svájc 42.142 302,4 

3 (5) Izland 33.399 239,6 

4 (3) Luxemburg 30.499 218,8 

5 (4) Norvégia 29.407 211,0 

6 (6) Dánia 24.493 175,7 

7 (7) Ausztria 22.597 162,1 

8 (9) Németország 22.239 159,6 

9 (8) Svédország 21.764 156,2 

10 (10) Nagy-Britannia 20.857 149,6 

  Európa 13.937 100,0 

Forrás: ©GfK Vásárlóerő 2017 

Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő 6204 euró, ami az 

európai átlag 44,5 százaléka. Ezzel idén ugyan maradt a 30. helyen az 

európai rangsorban - eggyel Lengyelország mögött -, mégis figyelemre 

érdemes a tény, miszerint ez az országon belüli érték 2016-ban 5549 euró 

volt mindössze. A mintegy 10 százalékos növekedés eredményeképpen a 

hazai vásárlóerő európai átlagtól való eltérését mutató index a tavalyi 40,6 

százalékról idén 44,5 százalékra nőtt. 

A legtehetősebbnek idén is a főváros, Budapest bizonyult, ahol az egy 

főre jutó átlagos vásárlóerő a tavalyi 6963 euróról 7649 euróra emelkedett, 

amely ugyan 23 százalékkal meghaladja a magyarországi átlagot, ám az 

európai átlagtól még mindig 45 százalékkal elmarad (az európai átlaghoz 

viszonyított vásárlóerő-index: 54,9). Az ország 20 megyéjéből hétben 

rendelkezik a lakosság az országos átlag fölötti vásárlóerővel – ezek a 

főváros vonzáskörzetében, valamint az osztrák határvidéken találhatók.  



 

3 

Az egy főre jutó vásárlóerő-index alakulása Magyarország egyes 

megyéiben 

Forrás: ©GfK Vásárlóerő, 2017 

A legszegényebb régió 2017-ben is a román és ukrán határ mentén fekvő 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt az egy főre jutó vásárlóerő 

mindösszesen évi 4803 euró, ami az országos átlag 77,4 százaléka és az 

európai átlag 34,5 százaléka. 

Az 5000 főnél nagyobb települések (Budapest nélkül) rangsora az egy 

főre jutó vásárlőerő országos átlaghoz viszonyított aránya (vásárlóerő 

index) alapján, 2017 

Helyezés Település Vásárlóerő index 
1. Paks 147,0 

2. Üröm 146,4 

3. Nagykovácsi 141,0 

4. Budaörs 133,7 

5. Solymár 130,2 

6. Tiszaújváros 129,7 

7. Dunakeszi 128,4 

8. Százhalombatta 127,3 

9. Szentendre 127,1 

10. Székesfehérvár 126,1 

Forrás: ©GfK Vásárlóerő, 2017 

A leggazdagabb és a legszegényebb megye közötti különbség újra 

mérséklődött. A fővárosi index enyhe csökkenése a tavaly tapasztaltaknak 

megfelelően idén is folytatódott (125,5-ről 123,3-ra), a sereghajtó Szabolcs-

Szatmár-Beregé pedig ezúttal nagyobb arányban nőtt, mint a fővárosban 

és meghaladta az előző évit (74,8-ról 77,4-re növekedett). Igaz ez a 

tendencia általánosságban a vásárlóerő szempontjából kettészakadt 
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ország két felére is: a módosabb dunántúli megyék többségének 

vásárlóereje enyhén csökkent (kivétel Komárom-Esztergom és Veszprém 

megye), míg a legszegényebb keleti megyék indexe jellemzően, ha enyhén 

is, de nőtt. 

Budapest indexe összességében és kerületenként vizsgálva is 

mérséklődött, kivételt csupán az V. és VII. kerületek képeznek. 

Legnagyobb mértékű csökkenés az I., a III. és a XI. kerületek esetében 

figyelhető meg. 

A fővárosi kerületek rangsora az egy főre jutó vásárlőerő országos 

átlaghoz viszonyított aránya (vásárlóerő index) alapján, 2017 

Helyezés Kerület Vásárlóerő index 
1. Budapest, XII. 168,5 

2. Budapest, II. 162,7 

3. Budapest, I. 156,5 

4. Budapest, V. 154,0 

5. Budapest, III. 128,8 

6. Budapest, XI. 127,5 

7. Budapest, XIII. 127,0 

8. Budapest, XVI. 126,6 

9. Budapest, XIV. 125,2 

10. Budapest, XXII. 124,5 

Forrás: ©GfK Vásárlóerő, 2017 

 

A tanulmányról 

A vásárlóerő az adózás után egy főre jutó, rendelkezésre álló, elméletileg 

elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve bármilyen állami juttatást). A GfK 

Vásárlóerő tanulmány megmutatja az éves egy főre jutó vásárlóerő értékét 

euróban, illetve index értékben. A GfK Vásárlóerő értékei megfelelnek a 

rendelkezésre álló nominál jövedelmi értékeknek, azaz nem követik az 

inflációt és a regionális árkülönbségeket sem tükrözik.  

A számítás alapjául a személyi jövedelemadó-bevallásból származó 

adatok, a társadalmi transzferekkel kapcsolatos statisztikák és a gazdasági 

intézetek előrejelzései szolgálnak. A totál vásárlóerő értékei azt az 

elméletileg elkölthető jövedelmet tükrözik, amelyet a lakosság 

fogyasztásra, illetve az állandó havi kiadásokra fordít, úgymint lakbér, 

közműdíjak, jelzáloghitel, magánnyugdíj-pénztári befizetés és 

egészségbiztosítás, továbbá rekreáció, illetve közlekedés. 

A GfK a Vásárlóerő tanulmányt minden évben 42 európai országra 

vonatkozóan készíti el a települések és irányítószám-körzetek szintjéig. Az 

adatok a tanulmány valamennyi szintjével megegyező digitális térképeken 

is elérhetők. A GfK Európai Vásárlóerő Tanulmány információi 

használhatók nemzetközi értékesítés, és expanzió tervezésekor, hálózat 

optimalizálás és kontrolling területeken. 
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A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 

világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 

http://www.gfk.com/hu

