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GfK: több mint 7 százalékkal emelkedett az egy 
főre jutó vásárlóerő Magyarországon 

Az európaiaknak fejenként körülbelül 355 euróval 

több áll rendelkezésükre, mint tavaly 

2018-ban az európaiaknak fejenként átlagosan 14.292 eurójuk van 

kiadásra és megtakarításra. Ez a GfK „Vásárlóerő Európa" 

tanulmányának egyik megállapítása. A 42 vizsgált országban a 

rendelkezésre álló nettó jövedelem jelentősen változik: 

Liechtensteinben, Svájcban és Izlandon a legmagasabb az átlagos 

vásárlóerő, míg Fehéroroszországban, Moldovában és Ukrajnában a 

legalacsonyabb. 

2018-ban az európaiak összesen mintegy 9,7 ezer milliárd euróval 

rendelkeznek. Az egy főre jutó vásárlóerő 2018-ban 2,5 százalékkal nőtt, 

ami jelentősen meghaladja a tavalyi év adatát. Ennek alapján az átlagos 

egy főre jutó vásárlóerő 14.292 euró. Ahogy a rangsorokból látható, a 

fogyasztók számára a vásárlásokhoz rendelkezésre álló összegek 

országonként nagymértékben eltérnek egymástól. 

Top 10 európai ország rangsora az egy főre jutó vásárlóerő alapján, 

2018. 

2018. évi 
rangsor 

(előző év) 

Ország Lakosság 

vásárlóerő/fő 
euróban,  

2018. 

európai 
Vásárlóerő 

index  

* 

1 (1) Liechtenstein 37,877 65,438 457.9 

2 (2) Svájc 8,419,550 40,456 283.1 

3 (3) Izland 348,450 32,958 230.6 

4 (4) Luxemburg 602,005 32,639 228.4 

5 (5) Norvégia 5,295,619 29,072 203.4 

6 (6) Dánia 5,781,190 25,578 179.0 

7 (7) Ausztria 8,772,865 23,282 162.9 

8 (8) Németország 82,521,653 22,949 160.6 

9 (9) Svédország 10,120,242 21,462 150.2 

10 (11) Finnország 5,513,130 21,058 147.3 

  Európa (összesen) 677,359,181 14,292 100.0 

Forrás: © GfK Vásárlóerő Európa 2018 * lakosonkénti index: európai átlag = 100 

az euróövezeten kívüli országok árfolyama: az Európai Bizottság prognózisa a 2018. évre, 2018. május 3-

tól 

 

 

Mihók Ildikó 

Head of marketing and 

communication  

T + 36 30 619 3361 

ildiko.mihok@gfk.com 

 

file://///hubw-srv05/Everybody/ISO/BELSO_D/Sablonok/ALAPOK/ALAP_MS%20Word%202007/www.gfk.com
http://www.facebook.com/gfkhungaria
http://www.facebook.com/gfkhungaria


 
 

2 

 

Az előző évhez hasonlóan Liechtenstein az első helyet foglalja el, itt az egy főre jutó vásárlóerő 

65.438 euró. Ez jóval magasabb, mint a többi országban mért szám és több mint 4,5-szerese az 

európai átlagnak. Svájc a második helyen áll 40.456 euró/fő vásárlóerővel, lakosainak az európai 

átlagnál közel háromszorosan magasabb összeg áll rendelkezésre. A Top10 listán szereplő többi 

országban is az egy főre jutó vásárlóerő jelentősen meghaladja az átlagot, ezekben az 

országokban legalább az európai átlag 1,5-szeresét érik el. Ebben az évben Finnország bekerült az 

első tízbe, megelőzve a 11. helyen levő Egyesült Királyságot, itt az egy főre jutó vásárlóerő 20.572 

euró. 

Míg a tanulmányban vizsgált 17 ország átlag feletti vásárlóerővel rendelkezik, 25 ország az európai 

átlag alá került. Ukrajna áll az utolsó helyen, mindössze fejenkénti 1.318 euróval. 

 

Magyarország: A Budapesthez közeli és a dunántúli megyék rendelkeznek magas 

vásárlóerővel  

„Magyarországon az átlagos vásárlóerő 6.654 euró (tavaly ez az érték 6.204 euró volt). Ez az 

európai átlagnak közel a 47 százalékát éri el, így Magyarország a 30. helyre kerül, közvetlenül 

Lengyelország mögött. 

 

Az előző évhez képest a legkevesebb vásárlóerővel rendelkező magyarországi megyék között 

néhány változás történt a rangsorban. Ezzel szemben az első tíz helyen levő megyék között 

nincsen változás, továbbra is Budapest vezeti a listát. Az egy főre jutó 8.191 euróval a 

budapestieknek az országos átlagnál 23 százalékkal magasabb összeg áll 

rendelkezésükre.”- mondta Kui János, a GfK Geomarketing terület vezetője. 

Top 10 megyék Magyarországon 

Helyezés  

(20 közül) 
Megye Lakosság 

Vásárlóerő / fő 
euróban 

Nemzeti 
index* 

európai 
index* 

1 Budapest 1,749,734 8,191 123.1 57.3 

2 
Komárom- 

Esztergom 297,454 7,330 110.2 51.3 

3 Fejér 416,691 7,121 107.0 49.8 

4 Pest 1,261,864 7,104 106.8 49.7 

5 Vas 253,305 6,815 102.4 47.7 

6 Veszprém 341,425 6,808 102.3 47.6 

7 
Győr-Moson- 

Sopron 461,518 6,766 101.7 47.3 

8 Heves 295,792 6,410 96.3 44.9 

9 Tolna 219,317 6,380 95.9 44.6 

10 Zala 270,634 6,254 94.0 43.8 

Forrás: © GfK Vásárlóerő Magyarország 2018   * index: lakosonkénti érték / átlag = 100 
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Magyarország 20 megyéjéből hét megyében a vásárlóerő az átlag felett van. Ezek Budapest és 

környéke, illetve a Dunántúl. A közvetlenül Ausztriával határos Győr-Moson-Sopron megye 

vásárlóereje közelíti meg a legjobban Magyarország átlagát. Ebben a megyében a lakosoknak az 

országos átlagnál 1,7 százalékkal több pénzük van a kiadásokra. 

Az ország északkeleti részén, a Romániával és Ukrajnával határos Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye áll az utolsó helyen Magyarország megyéi között. Itt az egy főre jutó vásárlóerő 5.281 euró, 

ami az országos átlag közel 80 százaléka és az európai átlag 37 százaléka. 
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Az 5000 főnél nagyobb települések (Budapest nélkül) rangsora az egy főre jutó vásárlóerő 

országos átlaghoz viszonyított aránya (vásárlóerő index) alapján, 2018  

Helyezés Település Vásárlóerő index 

1. Üröm 159,6 

2. Budaörs 147,7 

3. Solymár 147,5 

4. Nagykovácsi 146,6 

5. Paks 140,4 

6. Szentendre 136,7 

7. Diósd 133,1 

8. Gödöllő 130,7 

9. Győrújbarát 129,7 

10. Törökbálint 129,0 

   Forrás: GfK Vásárlóerő, 2018 

A leggazdagabb és a legszegényebb megye közötti különbség nem változott számottevően. A 

fővárosi index enyhe csökkenése a tavaly tapasztaltaknak megfelelően idén is folytatódott (123,3-

ről 123,1-re), a sereghajtó Szabolcs-Szatmár–Bereg megyéé növekedett  (77,4-ről 79,4-re). A 

legjelentősebb növekedést Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta (90,8-ról- 92,9-re). Igaz ez a 

tendencia általánosságban a vásárlóerő szempontjából kettészakadt ország két felére is. 

Budapest indexe összességében és kerületenként vizsgálva is többségében mérséklődött, 

kivételt a VI., XI., XVI. kerületek képeznek. Legnagyobb mértékű csökkenés a X., XXIII., IV. 

kerületek esetében figyelhető meg. 

 

A fővárosi kerületek rangsora az egy főre jutó vásárlőerő országos átlaghoz viszonyított 

aránya (vásárlóerő index) alapján, 2018 

Helyezés Kerület Vásárlóerő index 

1. Budapest XII.  185,6 

2. Budapest II.  180,6 

3. Budapest V.  171,4 

4. Budapest I. 165,1 

5. Budapest XI. 130,7 

6. Budapest III.  128,5 

7. Budapest XVI.  127,4 

8. Budapest XXII.  124,0 

9. Budapest XIII.  123,8 

10. Budapest XIV.  122,2 

   Forrás: GfK Vásárlóerő, 2018 

 



 
 

5 

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. 

 

Kontakt: Kui János, Head of Sales Effectiveness, Geomarketing 

T: + 36 30 619 3364, janos.kui@gfk.com 
 
 
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. 
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