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  az egy főre jutó, elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti 

 

GfK Kereskedelmi Vásárlóerő 
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 a kereskedelemben elkölthető jövedelem 16 fő termékcsoportra 
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A GfK Általános Vásárlőerő megmutatja, hogy egy adott területen – megye, járás, település, irányítószám-körzet – 

mekkora az elméletileg elkölthető jövedelem. Ez elengedhetetlen adat a potenciálszámításokhoz. Az adatsorok mellé 

térképi elemzéseket is tartalmazó tanulmányt is készítettünk. 

A területi tervezésnél, az értékesítési adatok értékelésénél, a jövőbeni tervek elkészítéséhez és az adott területben, 

lokációban rejlő potenciálok elemzéséhez nagyon fontos háttéradat a vásárlóerő. Az adott vállalatnál megtalálható 

tapasztalati tudás kiegészítésével tovább növelhető a döntéshozatalt megelőző objektivitás, és minimalizálhatók a 

kockázatok. 

A vásárlóerő az adólevonások utáni, egy főre jutó, elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve az összes állami 

juttatást is). A tanulmány megadja az éves vásárlóerő egy főre jutó 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, 

az állami juttatásokkal kapcsolatos statisztikák és a gazdasági intézetek előrejelzései szolgálnak. Az összes vásárlóerő 

értéke azt az elméletileg elkölthető jövedelmet tükrözi, melyet a lakosság fogyasztásra (kereskedelem, szolgáltatások), 

illetve a állandó havi kiadásokra fordíthat, mint lakbér, közműdíjak, jelzáloghitel, nyugdíj-előtakarékosság és 

egészségbiztosítás, továbbá rekreáció, illetve közlekedés. 

GfK a Vásárlóerő Tanulmányt minden évben 42 európai országra készíti el, melynek adatai egészen a települések, 

illetve a postai irányítószámok szerinti körzetek szintjéig rendelkezésre állnak.  
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A tanulmányban szereplő közigazgatási szintek és egyéb területi egységek: NUTS1 (3 régió); NUTS2 (7 régió); NUTS3 

(a 19 megye és Budapest); Járások (197 járás); Települések (3177 önkormányzat, ebből 23 budapesti kerület); 4-jegyű 

irányítószám körzetek (3036 db). 

A települések, járások, megyék, illetve egyéb területi egységek neve és kódja; a lakónépesség (abszolút szám és az 

országos érték ezreléke); a háztartások száma (abszolút szám és az országos érték ezreléke); a vásárlóerő nagysága 

(millió euró és az országos érték ezreléke); az egy főre jutó vásárlóerő – az éves összjövedelem euró/fő értéke, 

valamint a GfK vásárlóerő magyarországi és európai indexe; az egy háztartásra jutó vásárlóerő – az éves 

összjövedelem euró/háztartás értéke, valamint a GfK vásárlóerő magyarországi és európai indexe. 

Az ezrelékben kifejezett vásárlóerő-adatok a vizsgált egységek súlyát mutatják az ott élő lakosság rendelkezésre álló 

jövedelmére vonatkozóan, az országos összeghez viszonyítva. Az egy lakosra, illetve egy háztartásra jutó vásárlóerő 

index azt fejezi ki, mely területeken és mennyivel tér el a jövedelem az országos átlagtól (=100,0). 

A vásárlóerő millió euróban kifejezett értéke az adott területi egységre jutó éves összes elkölthető jövedelmet jelenti. A 

vásárlóerő index egy főre, illetve egy háztartásra számított értéke azért térhet el egymástól, mert az adott területi 

egységben a háztartások átlagos mérete eltér az átlagostól. Az egy főre jutó vásárlóerő index abban az esetben 

nagyobb, mint az egy háztartásra jutó index, ha a vizsgált területen az országos átlagnál kevesebb ember él egy 

háztartásban. 
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GfK Geomarketing 

GfK Általános Vásárlóerő adatok - minta 

Irányító

szám 

  

Település / 

településrész 

  

Népesség 
Háztartások 

száma 

Összes 

vásárlóerő 

Egy főre jutó 

vásárlóerő 

Egy háztartásra jutó 

vásárlóerő 

fő ezrelék db ezrelék millió € ezrelék € / fő 

index / 

fő 

Mo.=100 

index / 

fő 

Európa=

100 

€ / 

háztar-

tás 

index / 

háztar-

tás 

Mo.=100 

index / 

háztar-

tás 

Európa=

100 

1011 Budapest I-1 3 054 0,311 1 692 0,417 26,5 0,487 8 693 156,6 63,6 15 690 116,8 46,0 

1012 Budapest I-2 4 375 0,445 2 423 0,597 37,2 0,682 8 502 153,2 62,2 15 351 114,3 45,0 
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A 2016. évtől elérhető továbbá a GfK Kereskedelmi Vásárlőerő és a GfK Vásárlóerő Kereskedelmi 

Termékcsoportonként is. Bármely üzleti tevékenység sikerességét alapvetően határozza meg az, hogy a 

lakosság mennyit költhet a hagyományos vagy az e-kereskedelemben. A GfK Kereskedelmi Vásárlóerő azt 

az összeget mutatja, amelyet az általános vásárlóerőből a lakosok a kereskedelemben költhetnek el. Azért 

fontos a kereskedők számára, hogy az általános vásárlóerőn túl megvizsgálják a kereskedelem-releváns 

vásárlóerőt is, hiszen kutatások szerint a magas keresettel rendelkezők nem feltétlenül költenek többet a 

kiskereskedelemben, mint az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők. A magas keresetűek olyasmire is sokat 

költenek, mint lakhatás, ingatlanvásárlások, luxuscikkek. 

 

Egyes lokációk értékelésénél, vagy a meglévő kereskedelmi helyszínek, a hálózat teljesítményének 

vizsgálatánál inkább a GfK Kereskedelmi Vásárlóerőt ajánljuk benchmark-ként a GfK Általános Vásárlóerő 

adatsor helyett. 
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Ezek az adatok főbb termékcsoportonként mutatják meg, hogy egy adott régióban a lakosok mennyit költhetnek a meghatározott 

élelmiszer és nem élelmiszer termékkategóriákra. A termékcsoportonkénti értékek összege kiadja a GfK Kereskedelmi 

Vásárlóerőt. 

A GfK az alábbi termékcsoportokra vonatkozóan számítja ki a kereskedelmi vásárlóerőt.  

 

1. Élelmiszer és élelmiszer jellegű termékek 

1.1 élelmiszer 

1.2 alkoholmentes italok 

1.3 alkoholtartalmú italok 

1.4 dohányáru 

  

2. Gyógyászat és higiénia 

 

3. Ruházat 

 

4. Cipő, bőráru 

 

 

 

 

 

 

GfK Geomarketing 

GfK Vásárlóerő Kereskedelmi Termékcsoportonként 

5. Bútor 

 

6. Háztartási cikkek, üvegáru, porcelán 

 

7. Háztartási kis- és nagygép 

 

8-11. Szórakoztató elektronika, IT, fotó 

 

12. Óra, ékszer 

 

13. Könyv, papír, írószer 

 

14-15. Sportszer, hobbi, játék 

 

16. Háztartási cikk, barkácsáru, építőanyag  
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GfK Geomarketing 

GfK Vásárlóerő – elemzési lehetőségek 

Területi tervezés – értékesítési területek kiértékelése, kialakítása, optimilizálása 

A GfK Vásárlőerő összevetése 

kereskedelmi adatokkal: 

 

- Vásárlóerő településenként 

- Üzlethálózat pontokként ábrázolva 

- Megyénkénti (értékesítési 

területenkénti) forgalmi számok 
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GfK Geomarketing 

GfK Vásárlóerő – elemzési lehetőségek 

Lokációanalízisek – vonzáskörzet elemzések 

Egy budapesti lokáció 10, 20 és 30 

perces autós vonzáskörzete 
(geográfiai, vagy más néven elméleti vonzáskörzet. 

Átlagos, optimális közlekedési viszonyok mellett) 

 

 

A zónákra vonatkozóan kiszámíthatjuk 

a lakosságszámot, a (kereskedelmi) 

vásárlóerőt, stb. 
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Elérhetőségek: 

 
Kui János 
Key Account Manager 

Geomarketing 

GfK | A. épület, IV. emelet | Wesselényi u. 16. | 1077 Budapest | Hungary 

janos.kui@gfk.com 

T +36 1 288 5083 | M +36 30 619 3364 

www.gfk.com/hu 

 


