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TISZTELT
PARTNERÜNK!
Elérkeztünk az idei utolsó hírlevelünkhöz, amelyben a 2017. év harmadik negyedévi változásairól adunk 
hírt. Visszatekintve az időszakra azt látjuk, hogy az építőanyag-kereskedelem hónapról hónapra folya-
matos növekedést ért el, bár e növekedés üteme az év vége felé közeledve egyre mérséklődik. És, hogy 
mit várunk a jövő évtől? A kormány új lakások építését támogató programja következtében újabb bő-
vülést és növekedést. Az egyetlen kérdés már csak az marad, hogy ennek mértéke egy, vagy két szám-
jegyű lesz-e. Egy biztos: mi jövőre is negyedévente hírt adunk a fejleményekről és igyekszünk Önökkel 
várakozásainkat is megosztani.

Idén azonban már csak annyi a tisztem, hogy megköszönjem Önnek idei együttműködését, és kellemes 
karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben gazdag boldog új évet kívánjak.

Találkozzunk jövőre is!
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2017 első három negyedévében 7981 új lakás épült, 52 százalékkal több, mint egy évvel 
korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások 
száma 28 411 volt, 33 százalékkal több a 2016. I–III. negyedévinél.

2017. I–III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:
• Altalánossá vált az épített lakások számának emelkedése, ennek mértéke a kisebb tele-

püléseken az átlagosnál magasabb volt, míg a nagyvárosokban attól elmaradt, Budapes-
ten 18 százalékkal több lakás épült.

• A lakásépítés változatlanul fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és  
a vállalkozások között.

• A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4 m2-rel 97 m2-re nőtt.
• A kiadott építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma együttesen 

28 411, a növekedés átlagosan 33 százalékos, Budapesten több mint kétszeres. Az épít-
tetők az esetek 37 százalékában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány 
Budapesten 12 százalék, az alacsonyabb területi egységek felé haladva egyre magasabb. 
A községekben az épülő lakások közel háromnegyedénél ezt az eljárást alkalmazzák.

• A kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 11 százalékkal több, összesen  
10 203 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 
3999, ami 20 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. //

KSH: NÖVEKVŐ ÉPÍTÉSI KEDV, 
MÁSFÉLSZER TÖBB ÚJ LAKÁS
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1. ábra – A lakásépítések alakulása
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annak figyelembe vételével, hogy a tavalyi évben is lassult a növekedés üteme. Ha ez a tenden-
cia az idei utolsó hónapokban is megismétlődik, akkor elképzelhető, hogy decemberben már 
egyáltalán nem lesz, vagy csupán minimálisra csökken a növekedés 2016-hoz képest.

Visszatérve a harmadik negyedév teljesítményéhez: annyi bizonyos, hogy a két nagy terület, 
azaz a szerkezetépítés (fal, tető, kémény, nyílászárók, vasáruk) és az építési anyagok (aljzat-
képzők, hideg és meleg burkolás, hőszigetelés, homlokzatképzés, beltéri felületképzés) még 
mindig a legmeghatározóbb területek. A forgalom 71 százaléka e két szegmensben realizáló-
dott. A két területen belül a legjobban a hőszigetelő anyagok (+36 százalék) – köszönhetően 
az utólagos hőszigetelésnek, amelyet a kormány az energiatakarékossági program keretében 
támogat –, valamint a hidegburkolás-anyagok és lapok- (+23 százalék) tudtak nőni a tavalyi 
harmadik negyedévhez képest. A piaci tendencia hasonlóképpen alakul a barkácsáruházakban 
is: az első félévben az építőanyag-forgalom 18,6 százalékkal nőtt, viszont a harmadik negyed-
évben a növekedés üteme lassult – konkrétan 15,6 százalékra mérséklődött. 

A barkácsáruházak szortimentje nagyban eltér, mivel a klasszikus nehéz építőanyagok itt nem 
találhatók meg. Az ő építőanyag-forgalmuk jelentős része (37 százaléka) a hideg- és melegbur-
kolatokból, valamint a szerelésükhöz szükséges ragasztókból adódik, ami ugyanakkor jelentős 
konkurenciát jelent egy szélesebb szortimenttel rendelkező építőanyag-kereskedés számára. //
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A HARMADIK NEGYEDÉVBEN 
VISSZAFOGOTTABB 
A FORGALOM NÖVEKEDÉSE

Kiadványunk előző számában az építőanyag-kereskedelem idei első félévének telje-
sítményét elemeztük, amely esetében 30 százalékot meghaladó értékbeli növekedés-
ről adtunk számot 2016 első félévéhez képest.

A növekedési tendencia továbbra is fennáll, de a harmadik negyedévben már mértéke né-
miképp visszafogottabb. 2017. július-szeptember időszakban a tavalyi évhez képest csupán  
12 százalékkal nőtt az építőanyag-kereskedések forgalma. Ahogyan az a diagramon is látszik, 
az előző két évhez képest a 2017. évi forgalom az év első hat hónapjában jóval magasabban 
volt, és ezen belül is láthatunk kiugrásokat márciusban és májusban. Ehhez képest augusztustól 
kezdődően a növekedés üteme lelassult. Kérdés, hogy mit tartogat még az utolsó negyedév 
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1. ábra – Építőanyag kereskedések havi forgalma (bruttó Mrd. Ft)
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Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő 6204 euró, ami az európai átlag 44,5 
százaléka – derül ki a GfK idén újra összeállított Vásárlóerő tanulmányából, amely Magyaror-
szágon kívül 41 európai ország lakosainak elméletileg elkölthető jövedelmét mérte fel. Ezzel 
az eredménnyel hazánk idén ugyan maradt a 30. helyen az európai rangsorban - eggyel Len-
gyelország 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 meg-
haladja 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 vonzáskörze-
tében, valamint az osztrák határvidéken találhatók. ›

1. ábra – Az egy főre jutó vásárlóerő-index alakulása Magyarország egyes megyéiben

A térkép a GfK RegioGraph szoftverrel készült
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GFK GEOMARKETING: 
TÖBB MINT 10 SZÁZALÉKKAL 
EMELKEDETT AZ EGY FŐRE JUTÓ 
VÁSÁRLÓERŐ MAGYARORSZÁGON
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A leggazdagabb és a legszegényebb megye közötti különbség újra mérséklődött. A fő-
városi 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 ország két felére is: 
a módosabb dunántúli megyék többségének vásárlóereje enyhén csökkent (kivétel Komá-
rom-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

Kíváncsi saját vállalkozásának közvetlen működési helyén potenciálisan kiaknázható vásár-
lóerőre? Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel és kapjon releváns válaszokat! //

További információ: 
Kui János

Senior Geomarketing Tanácsadó 
Telefon: +36 30 619 3364 / E-mail: janos.kui@gfk.com
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A legszegényebb régió 2017-ben is a román és ukrán határ mentén fekvő Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye. Itt az egy főre jutó vásárlóerő mindösszesen évi 4803 euró, ami az orszá-
gos 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


