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Minden vállalat életében felmerülnek ezek a kérdé-

sek, mint ahogy mindegyiküknél vannak olyan adatok,  

amelyeknek a felhasználása, kombinálása külső adatok-

kal, valamint ezek együttes elemzése komoly verseny-

előnyt biztosíthat.

Itt jön a képbe a geomarketing, amely földrajzi alapon 

vizsgálja egy adott vállalat teljesítményét. Kimutathat-

juk, hogy az adott terület összhangban van-e az elvá-

rásokkal. Megnézhetjük, hogy az egyes értékesítési 

területek között mekkora a különbség kiterjedésben,  

a potenciális vásárlók számában, illetve a vásárlóerőben. 

Egy gyártóvállalatnak, egy kereskedőnek, egy szolgálta-

tónak, egy bevásárlóközpontnak különböző üzleti kér-

dései lehetnek földrajzi szempontból. Jó hír, hogy ezek 

nagy többsége jól megválaszolható a geomarketing 

eszköztárával. Nagy öröm látni azokat a törekvéseket, 

amelyek megjelennek az egyes vállalatoknál fali térké-

pek, filctollal rajzolt értékesítési területek, szalaggal kö-

rülvett és gombostűkkel jelölt vonzáskörzetek formájá-

ban. Szerencsére ma már rendelkezésre állnak azok az 

eszközök, amelyek digitalizált formában teszik lehetővé 

ezeket az elemzéseket, és amelyeknek outputjait a falra 

is ki lehet tenni.

Húsz évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon először 

a GfK Vásárlóerő adatsor, amely megmutatta, hogy az 

egyes településeken mekkora az elméletileg elkölthető 

jövedelem. A GfK Általános Vásárlóerő az adott terüle-

ti egységre jutó összes, elméletileg elkölthető jövedel-

met jelenti, amelyet a lakosság fogyasztásra (vásárlásra),  

valamint az olyan állandó havi kiadásokra fordíthat, mint  

a lakbér, a közműdíjak, a jelzáloghitel, a nyugdíj-előtakaré-

kosság és az egészségbiztosítás, továbbá a rekreáció, illet-

ve a közlekedés. A hivatalos jövedelem-statisztikákon kívül 

ez a kimutatás tartalmazza az állami transzfereket – nyug-

díjak, segélyek, stb. – is, egyéb makrogazdasági kimutatá-

sokat és előrejelzéseket, valamint a GfK saját korábbi adata-

it is, amelyek összefüggnek a vásárlással. Magyarországon 

összesen 54,5 milliárd euró, így átlagosan 5.549 euró az 

egy főre jutó éves vásárlóerő. Ha ezt vesszük átlagnak, azaz 

100-nak, a vásárlóerő-index elemzése önmagában tanul-

ságos, hiszen már a megyék szintjén szembeötlő a különb-

ség: a legalacsonyabb index Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyében figyelhető meg (74,8), míg a legmagasabb Fejér 

megyében (110,4, holtversenyben Komárom–Esztergom 

megyével–)(–Budapesttől eltekintve–). A kettő között 35,6 

százalék pontos a különbség. Ha valaki településekre vagy  

irányítószámokra vonatkozóan vizsgálódik, esetleg egy 

egyedi körzetet alkot földrajzi információs rendszer-

rel, máris komoly tervezési segédletet kapott. Például 

Magyarország legszegényebb és leggazdagabb (1000 

fősnél nagyobb) települése között 6,7-szeres a jövedelmi 

különbség.

Miért fontos ez? Az egy főre jutó vásárlóerő az adott 

területen élő potenciális fogyasztót, vásárlót írja le jö-

vedelmi szempontból. Megmutatja ugyanakkor, hogy az 

„
Egy vállalatnak különböző 

üzleti kérdései lehetnek 
földrajzi szempontból, 

amelyek nagy többsége 
jól megválaszolható 

a geomarketing eszköztárával.

1. ábra – Valaha így csináltuk…



2. ábra – Magyarország megyéinek vásárlóerő-indexe, 2016-ban

3. ábra – Mekkora távolságra vannak a partnerek a területi képviselő lakhelyétől?

egyes régiók, megyék, járások, települések, vagy akár az 

irányítószám-körzetek jövedelmi viszonyai mennyiben 

térnek el egymástól. Ez eddig szép és jó, de mire le-

het ezt használni? Az értékesítés tervezésénél nagyon  

komoly visszajelzés lehet, ha az adott vállalat meg-

vizsgálja, hogy mihez képest érte el a vállalat ezt  

a teljesítményt?

Érdemes összehasonlítani egymással az egyes értékesí-

tési területeket. Először is a rendelkezésre álló adatokat 

priorizálva (workload, drive-time, profit, stb.) megal-

kothatók egyedi körzetek (pl. a GfK RegioGraph szoft-

verrel), majd dinamikus elemzések végezhetők digitális 

térképeken. Megvizsgálható, hogy mekkora az értékesí-

tési terület, hány partner található ott, milyenek az útvi-
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„
A GfK Vásárlóerő Ke reskedelmi Termékcsoportonként 

számsorai meg mutatják, hogy az ország egyes területein, 
településein hogyan alakulnak a jövedelmi viszonyok 

a kereskede lem szempontjából.
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szonyok, és a legfontosabb, hogy mekkora az elméleti 

potenciál az adott területen, és arányaiban mennyire 

használja ki azt a vállalat.

A GfK kiszámította továbbá, hogy a fenti összes jöve-

delemből mekkora részre számíthat a kereskedelem 

(GfK Kiskereskedelmi Vásárlóerő), majd ezt tovább 

bontotta 16 fő termékcsoportra (GfK Vásárlóerő Keres-

kedelmi Termékcsoportonként). Miért fontos ez? 

Egyrészt Magyarországra vonatkozóan most először 

érhetők el ezek az adatok, másrészt a számsorok meg-

mutatják, hogy az ország egyes területein, településein 

hogyan alakulnak a jövedelmi viszonyok a kereskede-

lem szempontjából. Fontos ugyanakkor az is, hogy az 

egyes jövedelmi decilisekbe tartozó lakosok arányai-

ban másképp költenek az egyes kategóriákra, így 

hasznos megkülönböztetni a kereskedelmi költéseket 

termékcsoportonként is. Ezáltal egyedülálló elemzési 

lehetőség keletkezik.

Az első példa lehet az élelmiszeripar. Egy gyártó válla-

lat releváns kérdése lehet, hogy az értékesítési területei 

hogyan fedik le az országot, akár földrajzi szempontból, 

akár a partnerek számát tekintve, akár a rendelkezésre 

álló végfelhasználói potenciál szerint. A GfK Vásárlóerő 

Kereskedelmi Termékcsoportonként elnevezésű adat-

bázisból pontosan meg lehet tudni, hogy egy adott te-

rületen – egy településen, irányítószám-körzetben, vagy 

akár egy jól körülhatárolt értékesítési területen, vagy 

vonzáskörzetben – mekkora az elméletileg élelmiszerre 

(vagy másik 15 fő termékcsoportra) elkölthető jövede-

lem. Ha ezt önmagában összehasonlítjuk az adott te-

rületre eső értékesítési árbevétellel, máris kirajzolódik, 

hogy a kettő összhangban van-e.

Ha egy ruházati kereskedő arra kíváncsi, hogy annak 

a bevásárlóközpontnak a vonzáskörzetében, ahol az 

üzlete található, mennyi a ruházatra elkölthető jöve-

delem, akkor először is jó, ha tudja, hogy mekkora az 

elméleti vonzáskörzete a „háznak”, azaz potenciálisan 

4. ábra – Magyarország megyéinek vásárlóerő-indexe az élelmiszer termékcsoportban
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mely környékekről jöhetnek oda vásárolni, hányan él-

nek ott összesen, hány háztartást vezetnek, és mekko-

ra a vonzáskörzetben az összes releváns – pl. a ruhá-

zat termékcsoportra jutó - jövedelem. 

A GfK RegioGraph alkalmazás kiszámolta és az 5. áb-

rán meg is jelenítette, hogy az adott helyszín 10 perces  

vonzáskörzetében 439.162 fő él, a vásárlóerejük pedig 

25,6 százalékkal haladja meg az országos átlagot.

Érdemes ezt összevetni azzal, hogy a valóságban hon-

nan érkeznek a vevők. Ez utóbbit nevezi a szakirodalom 

gyakorlati vonzáskörzetnek. Nagyon egyszerű mód-

szerrel, a vásárlók véletlenszerű megkérdezésével hozzá 

lehet jutni ehhez az adathoz. A kettőnek a különbsége 

dönti el, hogy mekkora részben használja ki az adott 

kereskedő vagy bevásárlóközpont a rendelkezésre álló 

elméleti potenciált.

Persze az adott régióban a versenytársak is jelen vannak, 

így a következő lépcsőben meg lehet vizsgálni a ver- 

senyhelyzetet, a megközelíthetőséget, a lokáció minő-

ségét… de ez már egy másik témakör. //

5. ábra – egy budapesti helyszín elméleti vonzáskörzete


