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1. BEVEZETÉS 
 
 

1. 1. A munka előzményei - a téma aktualitása és jelentősége 
 
Magyarország 2011. novemberi, decemberi és 2012. januári hitelminősítők általi leminősítése sok 
szempontból sajnálatos Magyarország és magyar ingatlanpiac számára, főleg azzal együtt, hogy a 
hazai kereskedelmi ingatlanpiac eredményességét a kormány is befolyásolja olyan intézkedéseivel, 
mint a "plázastop" vagy a már 2010-ben bevezetett, a kereskedelmi láncok különadójára vonatkozó 
törvény. Egy ilyen helyzetben előfordulhat, hogy a fejlesztők teljesen leállítják a következő évekre 
a nagyobb kereskedelmi beruházásokat. Az 1. ábra mutatja a már jelenleg is szerény mértékű 
ingatlanbefektetési aktivitást Magyarország és más európai államok vonatkozásában 2010-ben és 
2011. első két negyedévében. Az ábrán szereplő országok közül Portugáliára, Görögországra és 
Magyarországra egyaránt  jellemző, hogy a közelmúltban leminősítésre kerültek, jelentősen 
romlott az ország megítélése, (Csehországban a GDP stagnálását várják), csökkent a befektetői 
bizalom, a gazdaság teljesítménye gyenge, ennek következtében a befektetői kockázat magas és 
hitel-lehetőség csak nagyon szűkösen és drágán áll rendelkezésre. Így rendkívül aktuális az a 
kérdés, hogy merre tart jelenleg a magyar kereskedelmi, ezen belül is a kiskereskedelmi 
ingatlanpiac.  

 

1. ábra: Ingatlanbefektetések volumene (millió euró) (2010-2011) 
Forrás: [PORTFOLIO.HU, 2011] 

Magyarázat:: Q = negyedév, x: ország, y: millió euró 
 
 

 
2. ábra: Ingatlanbefektetések volumene Magyarországon (millió euró) (2006-2011) 

Forrás: [MAKÓ, 2012] 
Magyarázat::1H =első félé, x: év/félév, y: millió euró 
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A 2. ábra adatai jelzik, hogy 2008-tól az ingatlanbefektetések volumenében Magyarországon 
jelentős mértékű a visszaesés, nem csak a kiugróan magas 2007. évihez képest, de 2006-hoz 
viszonyítva is.  
 
A HVG [2012a] szerint Magyarország még mindig vonzó befektetési célpont lehet, de most 
kifejezetten fontosak lennének a befektetőknek nyújtott kedvezmények és támogatások. 
Magyarország központi elhelyezkedése, a földrajzi és logisztikai adottságok, a szakképzett 
munkaerő, az állami és európai uniós támogatások mind együttesen segíthetnék azt, hogy a hosszú 
távban gondolkodó befektetők számára továbbra is kedvelt célpont maradjunk. Ez azért is lenne 
kiemelt fontosságú, mivel a gazdasági növekedés várhatóan munkahelyteremtéssel és a fogyasztás 
növekedésével járna. A GKI [2012] 2012-re vonatkozó részletes előrejelzése szerint jelenleg 
azonban folyamatos a tőkekivonás az országból, a befektetői megítélésünk negatív, a beruházások 
esnek, a kisvállalkozások szenvednek, egyedül csak a külső egyensúly kedvező. 2012-re „a 
beruházásoknál mintegy 4 százalékos visszaesést vár a GKI, s csak az európai uniós támogatással 
megvalósuló beruházások területén várható növekedés.” [HVG, 2012b] A londoni elemzők 
Magyarországra jelenleg recessziót várnak 2012 egész évre.      
 
A Jones Lang LaSalle „Nemzetközi Kiskereskedelmi Vonzerő Indexe” szerint  Magyarország 
jelenleg sajnos nem az elsődleges terjeszkedési célpont a nemzetközi márkák szemében a régióban. 
Napjainkban elsősorban alacsonyabb és közép kategóriás márkájú cégek érdeklődnek új 
lehetőségek iránt, de többségük legalább fél, de akár egy évre is felfüggesztette terjeszkedését a 
gazdasági helyzet és a kiskereskedelmi helyzet nehézségei miatt. [PORTFOLIO.HU, 2012e] Ezt 
mutatja az is, hogy az elmúlt hónapokban szinte alig lehetett találkozni nemzetközi márkák új 
üzletnyitásaival, ha mégis, akkor azt vagy egy kifejezetten jónak minősített helyszínen tették, vagy 
egy máshol kevésbé gazdaságos üzlet új helyszínre költöztetését jelentette a korábbi, veszteséges 
üzlet bezárásával együtt, vagy jóval korábban kezdett beruházás fejeződött be.      
 
"Annak reális esélye van, hogy az ingatlan üzletág feléledését elodázhatja a leminősítés, mert azok 
a befektetők, akik bizonytalanok Magyarország kapcsán, most egy újabb negatív lökést kaptak, így 
még kevésbé számíthatunk új belépőkre. A pénzintézetek finanszírozásra vonatkozó hajlandóságát 
sem éppen pozitív irányba befolyásolja ez a besorolás, továbbá a gazdasági élet felélénkülésének 
lehetséges elhúzódása a hazánkban aktív ingatlanpiaci szereplők lehetőségeit is hosszabb távon 
korlátozhatja."[PORTFOLIO.HU,2011] 
 
2011-ben az ESTON [2012] Market Report-ja szerint az országkockázat jelentősen emelkedett, 
és a befektetők nyugtalanok voltak az árfolyam alakulása miatt is, így a beruházások 
volumenében erőteljes csökkenés volt érzékelhető. A 2008-ban kezdődött válság után a 
magyar gazdasági és  jogszabályi környezet 2011-ben és 2012-ben sem adott lendületet a 
fejlődésnek. A banki finanszírozás nehézségei mellett a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzet is 
szűkíti az ingatlanfejlesztők mozgásterét. A folyamatban lévő kereskedelmi beruházások még 
szinte mind a válságot megelőző időszakban kerültek jóváhagyásra, de sok olyan, korábban már 
jóváhagyott ingatlanfejlesztésről is tudni, amelyeket a változó körülmények miatt a fejlesztők már 
nem is kezdtek el megvalósítani.  
 
A hazai ingatlanpiac legnagyobb problémait a PORTFOLIO.HU [2012d] a fentiek mellett a 
plázastop törvényben, az áfa emelésben és az állam ingatlanhasználatában látja. A plázastop 
bizonytalansági faktor a kereskedelmi alpiacon, az  áfa mértékének emelése az új lakások piacát 
érinti hátrányosan, míg a harmadik ok szerintük az állam mozdulatlansága, mivel az állam, mint 
potenciálisan a legnagyobb bérlő, egyelőre nem nyit a modern irodaházak felé.    
 
A magyar kereskedelmi ingatlanpiac jelenlegi hozama 7,5 százalék -2012. februári adat-, amely 1 
százalékponttal meghaladja a prágai és a varsói hozamokat, ami azt jelenthetné számunkra, hogy a 
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német befektetési alapoknak érdeklődniük kellene Magyarország iránt, de ez sajnos nem történik 
meg, mert továbbra is hiányzik a gazdasági és befektetői a bizalom az ország irányába. 
[RETAIL.HU, 2012c].  
 
A PORTFOLIO.HU [2012b] MIPIM-ről (Marché International des Professionnels d'Immobilier) 
(Franciaország és a Világ legnagyobb ingatlanpiaci szakkiállítása) írt 2012. márciusi 
összefoglalójában azt mondja, hogy a magyar ingatlanpiac és a magyar gazdaság megítélése 
külföldi befektetői szemmel még mindig nagyon rossz,  jelenleg még a magasabb 
kockázatvállalású befektetők számára is túl kockázatos. A RETAIL. HU [2012f] szerint, az 
ingatlanpiaci elemzők Magyarország vonatkozásában csak a 2013-as évben számítanak 
fellendülésre. A finanszírozás nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban 
kulcskérdés az ingatlanszektorban. Jelenleg a német befektetők mellett már az osztrák bankok is 
passzívak az ingatlanhitelezés területén. Árendás Gergely, a magyar Ingatlanfejlesztői Kerekasztal 
Egyesület (IFK) elnöke szerint azért nem lehetetlen Magyarországon ma finanszírozást szerezni 
egy-egy projektre, de a körülmények és a feltételek megváltoztak 2008 óta, pl. olyan volumenű 
projektek esetén is szindikálnak a bankok, amelyeknél korábban nem tették. [PORTFOLIO.HU, 
2012c]     
 
Az INGATLAN ÉS BEFEKTETÉS [2011] szerint az építőipar várható visszaesése 2012-ben 5-6 
százalékra tehető. A legnagyobb veszteséget szerintük a lakásépítések terén lehet majd kimutatni. 
Az országos építési-szerelési tevékenység eredménye 2012-ben 1.700 milliárd forint körül várható. 
Ha ezt az ágazati recesszió előtti utolsó évhez, azaz 2006-hoz viszonyítjuk, akkor ez összehasonlító 
árakon körülbelül 45 százalékos visszaesést jelent. Ez a visszaesés építmény főcsoportonként 
különböző. A magyar építőipar visszaesése az Európai unióban a legnagyobb, mert a 2005. évet 
bázisul véve Németország 130%-on, Lengyelország 174%-on, Románia 138%-on, Szlovákia 
111%-on, Csehország 100%-on, Franciaország 96%-on, Szlovénia 85%-on, Portugália 71%-on, 
Magyarország 65%-on, állt 2011. március végén. A gazdasági válság, a nehéz piaci helyzet és a 
bankrendszer hitelezés visszafogása eredményeként az ÉVOSZ számításai szerint, országosan 
körülbelül 3.000 milliárd forint értékű lehet azon építési beruházási volumen, ami 2009 óta 
elmaradt.  
 
A KSH [2012b] 2011. évi építőipar helyzetére vonatkozó tanulmánya szerint az építőipar 
termelése 2011-ben 7,8 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, 2000 óta ebben 
az évben volt a legkisebb volumenű. 2006 és 2011 között a visszaesés mértéke meghaladta a 30 
százalékot, ezt mutatja a 3. ábra.    
 

 
3. ábra: Az építőipari termelés trendje építményfőcsoportonként, 2005 = 100 

Forrás:  KSH [2012,b] 
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Az építőipari tevékenység csökkenéséhez a kereskedelmi beruházások visszaesése is jelentősen 
hozzájárult.  
 
 
 
1. 2. A vizsgálat célkitűzései 
 
 
Alapvető célom annak feltárása, hogy jelen magyarországi körülmények között (nagy népsűrűség, 
tagoltság) milyen méretű kiskereskedelmi üzletek telepítésének van létjogosultsága a közgazdasági 
és egyéb szempontokat figyelembe véve, illetve a jövőre nézve mely területeken lehet nagyobb 
fejlődési lehetőség.  
 
 
A kutatómunkának három célkitűzése van:  
 
 

1. Első kutatási célkitűzésem az új beruházásokat (üzletnyitást) megalapozó előzetes 
elemzési-döntési rendszer minősítése abból a szempontból, hogy elegendő információt ad-e 
a beruházási döntéshozatalhoz a jelenlegi rendszer. Minősíteni kívánom a jelenlegi 
vizsgálatok rendszerét, vagyis azt, hogy milyen szempontokra célszerű koncentrálni és  
hogy azok mennyire megbízhatóan támasztják alá a telepítést. Ezt a célkitűzésemet főként 
szakirodalom feldolgozás útján kívánom megvalósítani.  

 
 
2. Második célkitűzésem a „Tesco, mint vállalkozási forma” vizsgálata, versenyképességének 

értékelése a hazai és nemzetközi hasonló profilú vállalkozásokhoz viszonyítva. Tehát annak 
vizsgálata, hogy szociális–kulturkörnyezeti és egyéb szempontokból hogy áll, hol 
helyezkedik el a Tesco üzlethálózat, illetve a jövőre nézve a versenyképességet milyen 
tényezők befolyásolják és azok várhatóan hogyan fognak változni.    

 
 

3. Harmadik célkitűzésem az üzletméret és a jövedelmezőségi mutatókkal mért 
eredményesség közötti korrelációs, illetve regressziós összefüggések vizsgálata a jövőbeni 
üzletméret legkedvezőbb változatának kiválasztása céljából.   

 
 
 
 

1. 3. A kutatás hipotézisei 
 
 
A kutatási célok és a szakirodalmi feldolgozás alapján az alábbi kutatási hipotéziseket 
fogalmaztam meg: 
 
 
1.) Az egyes kiskereskedelmi egységek létesítését tudományosan alátámasztott hatékonysági 

elemzésnek és beruházás-gazdaságossági számításnak kell megelőznie, függetlenül attól, hogy 
milyen működési formátumú, azaz mekkora nagyságú a tervezett üzlet. Ebből következően azt 
feltételezem, hogy a kis- és nagy formátumú (méretű) üzletek telepítésének előzetes 
megtérülési elemzései és számításai lényegi felépítésükben és elvárásaikban nem különböznek 
egymástól. 
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2.) Feltételezem, hogy a „Tesco, mint vállalkozási forma” üzletei a többi versenytárshoz képest 
jónak minősíthetőek, tehát jelenleg versenyképes, így várhatóan további térnyerésre van 
lehetősége. A versenyképességet rendszerszemléletben kívánom elemezni, a versenypozíciót 
több mutató alapján összehasonlítani. A várható eredmény alapján feltételezem, hogy a Tesco 
versenyképességét meghatározó fontosabb tényezők szerepe, jelentősége mérleg- és 
eredménykimutatás elemzéssel kimutatható és a jövőbeni fejlesztési lehetőségek kellő 
valószínűségű szinten megbecsülhetőek. 

 
 
3.) Feltételezem, hogy az üzlet mérete és a jövedelmezőségi szint eredményességi mutatói 

(jövedelmezőségi, hatékonysági mutató) között erős sztochasztikus kapcsolat van. A kisebb 
méretű üzletek jövedelmezősége szignifikánsan jobb, mint a nagyobb méretűeké, melynek 
eredményeként a jövőben várhatóan növekedni fog a kisebb méretű üzletek aránya 
Magyarországon. 
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2. SZAKIRODALOM FELDOLGOZÁS  
 

 
A témakörhöz kapcsolódó szakirodalom feldolgozása során elsősorban a szakmai alapokon nyugvó 
rendszerezést tartottam szem előtt, tehát nem egy kronologikus leírását szakmai forrásoknak, 
hanem a szekunder kutatás követelményeinek megfelelően dolgoztam fel a korábban már elért 
kutatási eredményeket.   
 
 

 
2. 1. A kereskedelem szerepe   
 
 
Magyarországon a belföldi kereslet a pénzügyi válság kezdete óta eltelt három évben több, 
mint 11%-al csökkent. A beruházások ezen időszak alatt 25%-al, a fogyasztások pedig 8%-al 
estek vissza, a GDP pedig közel 4%-al esett. Az EU és a régiós országok teljesítménye ennél a 
PORTFOLIO.HU [2012e] szerint ennél sokkal jobb volt.    
 
„A makroökonómiában a bruttó hazai termék (GDP) a legfontosabb mutató, mely az országban 
előállított termékek és szolgáltatások összértékét méri. A bruttó hazai termék a (GDP) az 
országban előállított termékek és szolgáltatások összkibocsátásának a legátfogóbb mércéje. 
Összegzi az ország fogyasztásának, bruttó beruházásainak, a kormányzat termék- és 
szolgáltatásvásárlásának, valamint nettó exportjának értékét egy évre vonatkozóan. A GDP számos 
célt szolgál, de a legfontosabb az, hogy ezzel mérjük a gazdaság általános teljesítményét.” 
[SAMUELSON-NORDHAUS, 2003 381p.] 
 
A GDP mérése kétféleképpen lehetséges, mindkét értékelés ugyanazt a GDP értéket adja: 
 

1. végtermék áramlásaként 
2. termeléshez használt tényezők teljes költségeként, illetve jövedelmeként. 

 
 Egy adott év vonatkozásában a GDP-t az adott év tényleges piaci árán tudjuk mérni, így kapjuk 
meg a nominális GDP-t (GDP értéke folyó áron). A reál GDP nagysága az előállított termékek és 
szolgáltatások mennyiségének mutatója. A reál GDP értékét úgy kapjuk meg, hogy a termékek 
mennyiségét egy állandó vagy fix árakkal szorozzuk meg. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 
nominális GDP számításakor változó árakat alkalmazunk, míg a reál GDP számításakor fix, 
rögzített árakat.  
 
A gazdasági szektorok a gazdaság szereplőiből álló olyan csoportok, amelyeknek a céljai és 
gazdasági döntései, illetve a rendelkezésükre álló erőforrások hasonlóak. A gazdaságtudomány az 
alábbi szektorokat különbözteti meg:   
 

1. primer szektor (mezőgazdaság, bányászat, erdőgazdálkodás, halászat, stb.), 
2. szekunder szektor (ipar),  
3. tercier szektor (szolgáltatások, tartalmazza a kereskedelmet is),  
4. kvaterner szektor (kutatás – fejlesztés - innováció (K+F+I). 

 
A Central Intelligence Agency a “The World Factbook” kutatja az egyes szektorok súlyát a 
gazdaságban. Ők egy hármas bontást alkalmaznak, az 1. táblázat mutatja, hogy adataik szerint  
2010-ben hogyan nézett ki az egyes országok GDP-jének szektoronkénti megoszlása.   
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1. Táblázat: Országok GDP-jének szektoronkénti összetevői 2010-ben 

  
 

GDP összetev ői (%)  
Ország Mezőgazdaság  Ipar Szolgáltatás 

Magyarország 2,4 36,9 60,7 

EU 1,8 25,0 73,2 

Németország 0,9 27,8 71,3 

Franciaország 1,7 18,6 79,7 

Luxemburg 0,4 13,6 86,0 

Svájc 1,3 27,2 71,5 

Finnország 2,9 29,0 68,1 

Belgium 0,7 21,9 77,4 

Ausztria 1,5 29,3 69,2 

Csehország 2,4 37,6 60,0 

Szlovákia 3,8 34,8 61,4 

Románia 12,2 37,6 50,2 

Lengyelország 3,4 33,1 63,5 

Olaszország 1,9 25,3 72,8 

Görögország 3,3 17,9 78,8 

Japán 1,4 24,8 73,8 

UK 0,7 21,7 77,6 

USA 1,2 22,2 76,6 

Kína 10,2 46,8 43,0 
Forrás: The World Factbook, Central Intelligence Agency [2012] 
 
 
A szolgáltatások kategória tartalmazza a kereskedelmet és világosan látszik, hogy a felsorolt 
országok mindegyikében, Kína kivételével, a tercier szektor szerepe mindenhol 50% feletti. Ennek 
alapján megállapítható, hogy a szolgáltatások és a kereskedelem kiemelkedő szerepet játszik a 
GDP termelésében.  
 
 
A tercier szertor szerepe Magyarországon 2000 és 2009 között folyamatosan növekedett a GDP-n 
belül. 2000-ben 62,8 százalék volt a súlya a GDP-n belül a szolgáltatásoknak, míg 2009-re ez az 
arány 67,3 százalékra növekedett, melyet a 2. táblázat mutat be. A szolgáltatások kiemelkedő 
fontosságát mutatja az is, hogy a 2008-ban kitörő világgazdasági válság után 2009-ben még 
növelni tudta súlyát a GDP-n belül.  
 
2. Táblázat: A GDP termelés százalékos megoszlása Magyarországon a szektorok között 2000-2009 

Év Mezőgazdaság 
és halászat Ipar Épít őipar Szolgáltatások  

2000  5,4 26,8 5,0 62,8 

2001  5,2 25,7 5,0 64,1 

2002  4,6 24,7 5,2 65,5 

2003  4,3 25,0 4,7 66,0 

2004  4,8 25,6 4,8 64,7 

2005  4,2 25,4 4,8 65,6 

2006  4,0 25,5 4,7 65,7 

2007  4,0 25,2 4,6 66,2 

2008  4,3 24,5 4,6 66,6 

2009 * 3,0 24,9 4,8 67,3 

* KSH évközi adat, az előző év első negyedévéhez viszonyítva 
Forrás: TUDÁSBÁZIS [2012] 
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A GDP termelésének volumenindexe 2007 óta folyamatosan minimális szinten növekszik, de 
2009-ben jelentősen csökkent. A kereskedelem a 2008-tól 2010-ig tartó időszakot vizsgálva 
folyamatosan csökkenő volumenindexet mutatott, ez látható a 3. táblázatban.  
 
3. Táblázat: A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexe (TEÁOR ’03)  

    Ebből 

Év 

Bruttó 
hazai 

termék 
(GDP)  

mezőgazdaság, 
vad-, erdő-, 

halgazdálkodás  ipar építőipar 

kereskedelem, 
javítás, 

szálláshely-, 
szolgáltatás, 
vendéglátás 

szállítás, 
raktározás, 

posta, 
távközlés 

egyéb 
szolgáltatás 

1990 = 100,0 
2001 110,2 86,5 126,7 118,9 83,3 119,3 121,4 
2002 114,7 78,0 129,1 134,4 88,3 122,5 127,3 
2003 119,3 77,9 137,1 129,5 92,9 126,2 131,4 
2004 124,7 120,0 143,6 133,7 95,8 133,9 132,2 
2005 128,7 115,4 147,5 137,8 100,0 137,9 137,1 
2006 133,3 107,7 156,5 138,8 108,2 145,9 140,5 
2007 134,4 84,4 165,9 129,6 113,1 154,0 137,8 
2008 135,5 130,3 165,8 116,4 110,6 148,2 138,0 
2009 126,4 110,4 144,1 109,0 98,7 140,2 135,0 
2010 127,9 93,4 157,0 100,0 97,7 144,0 134,9 

                
Előző év = 100,0  

2001 103,8 116,3 100,6 106,3 107,2 103,0 102,4 
2002 104,1 90,1 101,9 113,0 106,0 102,6 104,9 
2003 104,0 99,9 106,2 96,4 105,3 103,0 103,2 
2004 104,5 154,1 104,7 103,2 103,1 106,2 100,6 
2005 103,2 96,1 102,7 103,1 104,4 103,0 103,7 
2006 103,6 93,4 106,1 100,7 108,2 105,8 102,5 
2007 100,8 78,3 106,0 93,4 104,6 105,5 98,1 
2008 100,8 154,5 99,9 89,8 97,8 96,3 100,2 
2009 93,3 84,8 86,9 93,7 89,2 94,6 97,8 
2010 101,2 84,6 108,9 91,7 99,0 102,7 99,9 

Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
 
 
A kibocsátás nemzetgazdasági ágak szerinti bontása megmutatja, hogy a kereskedelem a GDP 
9,99%-át tette ki 2008-ban és 9,59%-t 2010-ben, melyet a 4. táblázat mutat.  
 
 
4. Táblázat: A bruttó hazai termék (GDP) kibocsátás nemzetgazdasági ágak szerint (nem teljes bontás)  

  Folyó áron milliárd Forint Volumenindex, előző év = 100,0 
Gazdasági ág 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Kereskedelem, 

javítás 5 713,8 5 272,9 5 339,0 101,1 89,1 99,8 
Építőipar  2 672,2 2 543,8 2 362,6 96,6 92,3 91,7 

Ágazatok összesen, 
alapáron 57 187,4 52 490,6 55 657,9 101,6 89,7 103,8 

Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
 
 
A 2011. évre vonatkozó éves részletes adatok jelenleg még nem elérhetőek, de a 4. ábrán látszik, 
hogy a harmadik negyedévben még csökkenő tendenciát mutatott a kereskedelem, melyet a 
negyedik negyedév módosított végül éves szinten 0,2 százalékra.   
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4. ábra: A GDP összetevőinek változása (2011. III. negyedévben) 

Forrás: [HVG, 2011] 
 
 
A kiskereskedelem forgalma 2010-ben 7 478 592 milliárd forint volt , ami volumenindexet 
tekintve elmaradt a 2009-es 7 281 830 milliárd forinttól, melyet a 6. táblázat mutat.  
 
 
 
5. Táblázat: A kiskereskedelem forgalma 2000-2010 

    Volumenindex   

Év 
A forgalom értéke folyó 

áron, milliárd forint  2000 = 100,0 előző év = 100,0 
  Kiskereskedelem összesen 

2000 4 119 397 100,0 100,6 
2001 4 555 258 103,6 103,6 
2002 5 098 691 112,5 108,6 
2003 5 601 775 121,3 107,8 
2004 6 134 507 127,8 105,4 
2005 6 571 839 134,4 105,1 
2006 7 076 729 140,7 104,7 
2007 7 271 579 137,7 97,9 
2008 7 558 152 135,5 98,4 
2009 7 281 830 128,3 94,7 
2010 7 478 592 125,6 97,9 

Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
 
 
 
A kiskereskedelem forgalma tevékenységi csoport szerint 2000 és 2010 között a 6. táblázat mutatja 
be.  
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6. Táblázat: A kiskereskedelem forgalma tevékenységi csoport szerint (nem részletes bontás) 

  Millió Forint    

volumenindex 
előző év = 

100,0 
Tevékenységcsoport 2000 2008 2009 2010   

Élelmiszer- és élelmiszer 
jellegű vegyes 

kiskereskedelem 1 515 366 3 292 943 3 294 237 3 319 350 98,0 
Nem élelmiszertermék - 

kiskereskedelem 1 906 293 3 054 731 2 865 604 2 886 546 99,2 
Gépjármű-üzemanyag 

kiskereskedelem 697 738 1 210 478 1 121 989 1 272 696 94,5 
Kiskereskedelem 

összesen 4 119 397 7 558 152 7 281 830 7 478 592 97,9 
Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
 
 
Érdemes még a kiskereskedelmi üzletek számát is megnézni, amely az mutatja, hogy az 
élelmiszerüzletek piacán egy folyamatos tisztulás zajlott az elmúlt időszakban. Még markánsabban 
megfigyelhető a tisztulási folyamat az egyéni vállalkozások által üzemeltetett üzletek számában, 
ezt mutatja a 7. táblázat.  
 
 
7. Táblázat: A kiskereskedelmi üzletek száma 

Üzlettípus Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 
Ebből egyéni vállalkozás által 

működtetett üzletek száma (db) 
  2000 2008 2009 2000 2008 2009 

Élelmiszerüzletek és - 
áruházak összesen  51 725 43 442 41 217 28 681 19 356 17 285 
Iparcikküzletek és 

áruházak összesen 95 671 103 416 93 583 44 789 36 786 31 306 
Gépjármű-

üzemanyagtöltő állomás 2 077 1 999 2 146 221 129 128 
Gépjárműüzletek 7 353 9 294 8 903 2 478 2 160 1 872 

Összesen 156 826 158 151 145 849 76 169 58 431 50 591 
Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
 
 
A kiskereskedelmi üzletek összesített alapterületében 2005 és 2009 között minimális változás 
zajlott. A kiskereskedelmi egységek teljes összesített alapterülete 2009-ben 17 375 000 
négyzetmétert tett ki. A átlagos alapterület a 2005-ben számított 104 négyzetméterről 2009-re 119 
négyzetméterre növekedett, melyet a 8. táblázat mutat.  
 
 
8. Táblázat: A kiskereskedelemi üzletek alapterülete 

Üzlettípus Összesített alapterület (1000 m2) Átlagos alapterület(m2) 
  2005 2008 2009 2005 2008 2009 

Élelmiszerüzletek és - 
áruházak összesen  4 519 4 401 4 431 93 101 108 
Iparcikküzletek és 

áruházak összesen 9 821 10 419 9 984 92 101 106 
Gépjármű-

üzemanyagtöltő állomás 1 125 904 937 523 452 437 
Gépjárműüzletek 1 802 2 155 2 123 197 232 239 

Összesen 17 273 17 879 17 375 104 113 119 
Forrás: [Magyar statisztikai évkönyv 2010, 2011] 
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Válság a kiskereskedelemben 
 
2002 és 2006 között a kereskedelemi forgalom Magyarországon többnyire meghaladta az Európai 
Unió és az eurózóna áltagos növekedését, viszont ezt az időszakot követően az európai átlagnál 
mélyebb visszaesés következett be a forgalomban, melyet az 5. ábra is bemutat.  
 

 
5. ábra: A kiskereskedelmi forgalom volumenének éves változása (2006-2010) 

Forrás: KSH[2012]  
 
A KSH [2011] „Jelentés a kiskereskedelem 2008-2010. évi teljesítményéről” című tanulmánya 
alapján elmondható, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumenindexe Magyarországon már 2007 
óta folyamatosan csökkenést mutatott. Ennek oka főként a fizetőképes kereslet hiányában és a 
lakossági fogyasztás korlátozottságában keresendő. A 2008-ban kibontakozó világgazdasági és 
pénzügyi válság csak mélyítette ezeket a hatásokat, így 2010-ben sem beszélhettünk fellendülésről, 
egy minimális növekedést (0,2% éves szinten) a 2011. év hozott. A forgalom növekedését továbbra 
is gátolta a magas munkanélküliség és a vásárlóerő gyengesége. A lakosság a reáljövedelem-
emelkedés hatására 2010-ben megtakarításokat kezdett növelni és a hitelállományokat csökkenteni. 
Jogszabályi változások következtében 2009-ben változtak az adókulcsok (20-ról 25%-ra és 20-ról 
18%-ra), és az üzletnyitással kapcsolatos adminisztratív terhek is csökkentek, melyek hatással 
voltak a kiskereskedelmi forgalomra, míg 2010-ben a kereskedelmi válságadó bevezetése 
jelentősen befolyásolta a nagyobb forgalmat bonyolító vállalkozások eredményességét. A 
kiskereskedelemben használatos legfontosabb mutató, a kereskedelmi árrés 2009-től csökkenő 
tendenciát mutatott.  
 
A GFK [2012b] Retail Banking Monitor című tanulmánya szerint a lakosság körében a 
megtakarításokkal rendelkezők aránya 2004 óta folyamatosan vizsgálva 2011-ben volt a 
legalacsonyabb. Ehhez véleményem szerint természetesen az is hozzájárulhatott, hogy 2011-ben az 
Országgyűlés elfogadta a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló törvényt, 
mely a devizahitelesek helyzetét volt hivatott kiszámíthatóbbá tenni.     
 
Bár a kiskereskedelmi ágazat mutatói 2009-ben már romlottak, a vállalatok tovább folytatták 
beruházásaikat, és a komoly expanziós stop csak 2010 végén és 2011-ben következett be.   
 
Ágazati szinten a gazdaságossági, jövedelmezőségi mutatókban nagyon látványosan mutatkozott a 
válság. A KSH szerint 2009-ben 41 százalékkal esett vissza a bruttó működési eredmény 2008-
hoz képest, ez a kereskedelem egészében 31 százalékos csökkenést eredményezett, míg 
nemzetgazdasági szinten 9 százalékos csökkenést. Ágazati szinten az üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye 77 százalékkal csökkent, míg az adózott eredmény mutatója a 2008. évi pozitív, 
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azaz nyereségesség után, 2009-ben negatívvá, azaz veszteségessé vált. A legnagyobb (500 
millió forint feletti árbevételű) kiskereskedelmi vállalkozások közül minden ötödik veszteséges 
volt 2009-ben. A második hipotézisem bizonyítására használt kereskedelmi vállalkozások mérleg- 
és eredménykimutatás adatai is ezt igazolják.  
 
Az ágazaton belül az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem a legnagyobb. Ide tartoznak a 
hiper- és szupermarketek, a diszkontok és a kis élelmiszerboltok. Ebbe a kategóriába 2009-ben 
15000 vállalkozás tartozott, amelyek együttesen a kiskereskedelmi egész árbevételből 39 
százalékot realizáltak. A kiskereskedelmi üzleteknek 60 százalékát üzemeltetik kiskereskedelmi 
főtevékenységű vállalkozások, 15 százalékát gépjármű-, gép- és motorkerékpár cégek, míg a 
maradék 25 százalék nem kereskedelmi ágba sorolt vállalkozás.  
 
A kiskereskedelmi forgalom és volumenindexe folyamatosan csökkent ez elmúlt években, melyet a  
6. ábra is mutat.   
 

 
6. ábra: A kiskereskedelmi forgalom érték-és volumenindexének alakulása (2003-2010) (előző év = 100%) 

Forrás: KSH [2012] 
 

A KSH tanulmány szerint 2007-ben az Európai Unió 27 tagállama közül csak Magyarországon, 
Németországban, Olaszországban és Dániában csökkent a kiskereskedelmi forgalom 
volumenindexe. 2008-ban már 11 országban, 2009-ben pedig már 21 országban csökkent a 
kiskereskedelmi forgalom volumenindexe Magyarországon kívül. 2010-ben Magyarországgal 
együtt összesen 16 országban volt kisebb ez a mutató, mint egy évvel korábban.  
 
A válságok alatt a klasszikus élelmiszerüzletek növekedni akarnak, amelyre a logisztika és 
beszerzés vonatkozásában még sok helyen számos lehetőség van ma is. A vállalatok a belső 
folyamataikat hozzá kell alakítsák a megváltozott körülményekhez. Hasonlóan növekedésre és 
ezzel verseny-előny szerzésre számíthat az is, aki ismeri a vásárlóit. Napjainkban is vannak jó 
példák arra, hogy a kereskedők hogyan tudnak új területek irányába nyitni, megújulni. Ma már 
szinte minden jelentősebb lánc rendelkezik valamilyen vásárlói kártyával (hűség vagy klubkártya), 
amely természetesen segít a saját vásárlók még mélyebb megismerésében. Az sem véletlen, hogy a 
Tesco és a Lidl is szinte egyszerre indultak el a mobilszolgáltatás piacán, vagy ezt megelőzően az 
utazási ajánlatok piacán. Ezek a kereskedők felismerték, hogy azzal a nagy értékkel, amivel ők 
bírnak, azaz a vásárló bevonzásával, ismeretével és megtartásával, további üzleti modellekben, új 
területeken, szolgáltatásokban is jelentős sikereket tudnak elérni. Ezek a vállalatok rendszerint, egy 
az adott szakterületen szintén professzionális vállalattal fognak össze az új szolgáltatások 
bevezetésekor, hiszen ma már senki sem engedhet meg magának egy sikertelen próbálkozást. 
[SALGÓ, 2012] 
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2. 2. A kereskedelmi láncok megjelenése Magyarországon 
 
 
A külföldi szakmai befektetők volt állami vállalatok felvásárlásával, illetve zöldmezős 
beruházások megvalósításával léptek be a hazai kiskereskedelembe. KARSAI [2000] szerint a 
kilencvenes évek elején a privatizáció alatt több vidéki élelmiszer-kereskedelmi vállalat került „egy 
az egyben” értékesítésre külföldi befektetők részére. Ilyen módon lépett be a magyar kereskedelmi 
piacra a Spar vagy a Tesco, amelyek az átvett vállalatokban azonnal racionalizálást hajtottak végre, 
mely révén erősödött a verseny és csak lassan változott a korábbi (magyar) monopolhelyzetű cégek 
dominanciája. Szintén a kilencvenes évek elejétől néhány nagy, külföldi tulajdonú kereskedelmi 
cég új áruházak építése révén kezdte meg országos hálózatának kiépítését pl. a Penny Market-eket 
üzemeltető Rewe.  
 
A hipermarketek és bevásárlóközpontok először Budapesten és környékén, illetve Észak-
Dunántúlon, majd fokozatosan a többi nagy településen kezdtek terjeszkedni, és csak később 
haladtak a fejletlenebb, és kisebb vásárlóerejű keleti országrészek, illetve közép- és kisvárosok 
felé. Az igazi sokkhatást a külföldi tőke által finanszírozott, nagy alapterületű, zöldmezős 
beruházások formájában létrejött hipermarketek és bevásárlóközpontok megjelenése okozta. E 
folyamat 1994-ben kezdődött meg, amikor a Metro egyszerre két áruházát nyitotta meg 
Budapesten.  
 
„Az élelmiszer-kereskedelemben a privatizációs folyamat mellett kezdettől versenyt bővítő hatása 
volt a sok új, önálló kisbolt megnyitásának. Ezek ugyan gyakran tőkeszegények, 
kényszervállalkozás jellegűek voltak, de szolgáltatásaikkal – például a lakóhelyhez való 
közelségükkel, nyitva tartásuk idejével, esetenként a legalitás határán mozgó módszereikből is 
következő olcsó áraikkal – mégiscsak versenyt jelentettek”. „A verseny a legnagyobb kereskedelmi 
szervezeteket is terjeszkedésre és növekedésre, sőt a szállítókkal való kedvezőbb pozíció elérése 
érdekében erőik más partnerekkel való egyesítésére késztetette. A verseny az egyenként kisebb 
forgalmú boltokat, illetve boltcsoportokat, sőt az azok kiszolgálására szakosodott kisebb 
nagykereskedelmi szervezeteket is tulajdonosi egyesülésre, de legalább beszerzési társulások 
létrehozására ösztönözte, vagy inkább kényszerítette. E folyamat összefüggött az úgynevezett 
második privatizációval, amikor a tőkeszegény, de valahogy mégis tulajdonossá vált csoportoktól a 
tőkeerősebbek átveszik az irányítást. Példa erre két hazai beszerzési társaság, a Honiker és a CBA 
is.” [KARSAI 2000, 580 p.]  
 
A kilencvenes évek közepétől a megnövekedett kapacitás és a kereslet kedvezőtlen alakulása 
miatt egyre élesebb árverseny bontakozott ki az élelmiszer-kiskereskedelemben. Mivel az 
egyik legfontosabb versenytényező az ár volt, a piaci versenyben való helytállás kritériuma a 
költségcsökkentés volt, amelyet leginkább megfelelő méretgazdaságossággal lehetett biztosítani. 
Ez a folyamat növelte a koncentrációt és oligopolisztikus piaci szerkezethez vezetett, amelyben 
néhány nagyvállalaté lett az irányító szerep, a többiek alkotják az ún. kompetitív szegélyt, azaz 
számos kisméretű, a piaci viszonyokra befolyással nem rendelkező vállalatok csoportját, amely 
cégek kis piaci réseket szolgálnak ki.  
 
A piaci versenyben a koncentrációs folyamatok következtében alapvetően három csoport alakult 
ki:  

1) multinacionális kiskereskedelmi vállalatok, (pl. Tesco, Spar)  
2) beszerzési társulásba tömörült hazai tulajdonban lévő cégek és (CBA, ÁFÉSZ, Co-op, 
Reál) 
3) független mikro-, illetve kisvállalkozások.  
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„A multinacionális üzletláncok célja a minél nagyobb piaci részesedés elérése volt, amelynek 
érdekében erőteljes terjeszkedési politikát folytattak. Jelentős beruházásokat hajtottak végre, 
esetenként a vásárlóerőt is meghaladó mértékben. A cégek egyik része (pl. Tengelmann, Csemege 
Julius Meinl, REWE, Spar) multiszegmens stratégiát folytatott, azaz a különböző vásárlói 
csoportokat különböző üzletláncokkal szolgálta ki. A külföldi tulajdonú cégek másik csoportja 
csak egyfajta üzlettípusból álló hálózatot (pl. a Cora hipermarketei, vagy a Profi diszkontlánc – 
2011-ben már egy tulajdonosi csoporthoz tartoztak) tartott fenn, azaz monoszegmens stratégiát 
folytatott.” [AGÁRDI-BAUER, 2000 8-9 p.] 
 
A multinacionális vállalatok a verseny alakítói, mivel 
 - tőkeerőben, 
 - műszaki rendszerekben, 
 - logisztikai rendszerekben, 
 - marketing tevékenységben,  
 - és közvetlen termelő kapcsolataikban 
többnyire rendszerint felülmúlják hazai versenytársaikat.  
 
A hazai üzletláncok kialakulása AGÁRDI-BAUER [2000] szerint két jelenségre vezethető vissza. 
Egyrészt átalakult kiskereskedelmi vállalatok formájában maradtak fenn, másrészt független 
vállalkozások önkéntes csoportba szerveződése nyomán jöttek létre. Az első kategóriába tartozó 
élelmiszer-kiskereskedelmi cégek jelentős részének túl nagy kihívást jelentett a piaci verseny, 
szerepük jelentősen lecsökkent, a fennmaradt hálózatok pedig inkább regionálisan tevékenykednek. 
A hazai üzletláncok főként követő és védekező stratégiát folytatnak. Megpróbálják 
üzletpolitikájukat a nemzetközi láncokhoz igazítani, illetve eddig elért pozícióik megtartására 
törekednek, mivel közülük kevesen képesek a terjeszkedéshez szükséges tőkét biztosítani. A hazai 
üzletláncok kialakulásában fontos szerepet játszanak a beszerzési társulások. Kezdetben csak a 
kedvezőbb feltételek melletti beszerzés volt a cél, majd a tevékenységek összehangolása kiterjedt 
az értékesítésre, közös marketingtevékenységre is. Így alakult ki a CBA üzlethálózat, melynek 
számos üzlete ma már franchise rendszerben működik. 
 
A független élelmiszer-kiskereskedelmi cégek alatt olyan kis- és ún. mikrovállalkozásokat értünk, 
amelyek csak egy vagy esetleg néhány egységet üzemeltetnek, gyakran egyéni vállalkozás 
formájában, továbbá nem tagjai beszerzési társulásnak és egyéb önkéntes alapon szerveződő 
hálózatnak sem. A független üzletek esetében az üzletvezető egyben tulajdonos is, így nagyon erős 
az érzelmi kötődés az üzlethez. Céljuk általában nem a növekedés, hanem gyakran a család 
megélhetésének biztosítása. Stratégiájuk az állandó alkalmazkodás a piaci változásokhoz, nem 
érvényesül egy tudatos, hosszú távú tervezés a tevékenységükben. Ezen vállalkozások helyzetét 
továbbá nehezíti az, hogy nem rendelkeznek megfelelő tőkével, sőt finanszírozási lehetőségekkel 
(pl. kedvezményes hitelek) sem, illetve szakmai ismeretben is elmaradnak nagyobb 
versenytársaiktól. Ennek következtében nagyon kevesen képesek tudatos, átgondolt gazdálkodásra, 
nincsenek tisztában a költségeikkel. [AGÁRDI-BAUER, 2000] Ezzel a véleménnyel magam is 
egyetértek, mivel egy beszerzési társuláshoz való csatlakozás jelentős mértékben hozzá tud járulni 
az egyes üzletek költségcsökkentéséhez.  
 
A szakértők egy része korábban nem látott arra lehetőséget, hogy a kis, független vállalkozások 
túléljék a versenyt. Az optimistább szcenárió szerint a hipermarketekkel és bevásárlóközpontokkal 
szemben sikeresen felvehetik a versenyt az egyedi arculattal rendelkező, illetve a lakóhely 
közelében lévő kisboltok, valamint a specializálódást választó élelmiszer-szaküzletek. Korábbi 
felmérések szerint szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a független kiskereskedők fennmaradásának 
egyetlen lehetséges módja, ha együttműködnek, illetve beszerzési társulásokhoz csatlakoznak. 
[AGÁRDI-BAUER, 2000] Ezt napjainkban már igazoltnak látom, hiszen az egyes, jelenleg 
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működő franchise rendszerekhez (pl. Co-op) való csatlakozás kötetlenebb verziója csak a közös 
beszerzési forráson alapul. 
 
Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb ütemben terjeszkednek a bevásárlóközpontok, a 
hipermarketek és a szakáruházak, ezáltal a kiskereskedelem lényeges és megkerülhetetlen 
tényezőivé váltak. Nem csak új vásárlói szokásokat teremtettek, hanem megjelenésük és 
növekedésük következtében a kiskereskedelem szerkezete is átalakult. [VARANKA, 2009] 
 
 
A kereskedelmi ágazat élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi vállalkozástípusainak definíciói  
 

A KSH besorolása szerint bevásárlóközpontnak nevezzük az olyan építészetileg egységes, 
kereskedelmi célra tervezett komplexumot, amely egy adott vonzáskörzet ellátására szolgál, és 
szerves egységet képeznek a bennük működő különböző típusú és méretű üzletek, szolgáltató (pl. 
vendéglátó) és a szabadidő eltöltésére szolgáló szórakoztató létesítmények (pl. mozi, sportolásra 
szolgáló hely). A bevásárlóközpontok bérlői között van általában egy vagy néhány nagy 
alapterületű üzlet (hipermarket vagy szakáruház), mely a központi szerepet játssza és „mágnes 
bérlőként” vonzza a többi kiskereskedőt, valamint szolgáltató, és/vagy szórakoztató egységet. Nem 
bevásárlóközpont az önmagában üzemelő nagy alapterületű hipermarket vagy szakáruház, illetve 
az, amely csak néhány, az alaptevékenységéhez szorosan kapcsolódó kiegészítő tevékenységet 
végző, kisebb alapterületű kiskereskedelmi, vendéglátó, vagy szolgáltató (pl. fuvarozó) egységet 
fogad be falai közé (pl. az IKEA, a Praktiker, az Interspar áruházak).  

Az MBSZ bevásárlóközpont definíciója a következőképpen szól: Olyan egy vagy több helyrajzi 
számon bejegyzett ingatlanon létrehozott, társasházi vagy egyéb formában működő kereskedelmi 
célú épület, melyben több kisebb kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás 
elkülönült területen, de szerves egységet alkotva működik és melynek összes bérbeadható területe 
legalább 5.000 m2. [MBSZ, 2010]  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény bevásárlóközpont definíciója így szól: Olyan 
komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat 
túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett 
jellemzősen a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.   

Az KSH megfogalmazásában a hipermarket olyan önkiszolgáló kiskereskedelmi létesítmény, 
amely az élelmiszerek és iparcikkek széles választékát kínálja, alapterülete legalább 3.000 
négyzetméter, és rendszerint parkolóhellyel is rendelkezik.  

Az MBSZ a következő definíciót használja a hipermarketre: olyan, legalább 3.000 m2 eladótérrel 
rendelkező kis- vagy nagykereskedelmi létesítmény, mely elsősorban élelmiszer- és iparcikk-
kereskedelem céljára létesült, és melyben az élelmiszer- és iparcikk kereskedelem egy 
meghatározott vállalkozás által kerül folytatásra, és melyben ezen meghatározott vállalkozáson túl, 
további kisebb, kiegészítő szolgáltatást nyújtó vállalkozások is elkülöníthetők. [MBSZ, 2010] 

Az üzletlánc, vagy áruházlánc jellemző a következők: Az üzletláncok egynél, több bolt, üzlet, 
áruház, csoportját jelentik, amik egységes céglogó alatt, hasonló, vagy minimálisan egységes külső 
és belső elrendezéssel üzemelnek. Üzemelhetnek franchise vagy magán kézben lévő tulajdonosi 
háttérrel. Léteznek országon, vagy megyén belüli üzletláncok, de akár kontinenseken átívelő 
hálózattal is. Létrehozásuk vagy magántulajdonosi ötletből vagy több magáncég, bolt, üzlet 
kereskedelmi szövetségbe tömörülésével jöhet létre. Termékek csoportosítása szerint vannak, 
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élelmiszer, műszaki cikk, barkács, média, könyv, étterem esetlegesen vegyes jellegű láncok. A 
beszerzés és a menedzsment általában központosított,  

DUDÁS [2009] szerint a diszkontáruház kereskedelmi értékesítőhelyek egyik kategóriája. A 
diszkont elnevezés az angol „discount” szóból származik, melynek jelentése árengedmény. Az 
elnevezés a fogyasztói megközelítésből származik, mert a fogyasztók, a vásárlók felé a diszkont 
kategória fő üzenete a kedvező ár. Alapterülete általában 1.200 – 1.500 m2 között van. A 
diszkontáruház jellemzői: korlátozott választék, alacsony árak, gyűjtőcsomagolásos árukihelyezés, 
„private label” termékek, alacsony dolgozói létszám, egységes megjelenés (mind a design 
területén, mind a termékválaszték és kihelyezés területén), legelterjedtebb profil: az élelmiszer és 
háztartás-vegyiáru, valamint promóciós jelleggel non-food termékek. Magyarországon jelen levő 
diszkontáruház-láncok: Penny Market, Profi, Lidl, Aldi. 

A szupermarket DUDÁS [2009] szerint 400-2.5000 m2 alapterületű, általában önkiszolgáló üzlet, 
mely településközpontokban helyezkedik el, választékában főként élelmiszer és napi cikkek 
jelennek meg és bevételének 80 százaléka élelmiszer forgalomból származik.   olyan önkiszolgáló 
bolt, mely sokféle élelmiszert és háztartási árucikket kínál. Árszínvonaluk átlagos, vagy átlag 
feletti. A szupermarketek általában nagyobbak és gazdagabb választékkal rendelkeznek, mint a 
hagyományos élelmiszerboltok, de a hipermarketek jóval nagyobbak náluk.  

Ma Magyarországon négy hipermarket lánc van jelen: az Auchan, a Cora –jelenleg Auchan 
felvásárlás alatt-, az Interspar és a Tesco. A KSH nem sorolja a hipermarketek közé a 
nagykereskedelmi áruházakat (pl. METRO). A hipermarketek megjelenését 1995-től, a győri 
Interspar megnyitásától számítjuk.  

Mára az élelmiszer-kiskereskedelem szerkezete gyökeresen átalakult. Az átalakulás elsősorban a 
tulajdonváltásnak és a lakossági kereslet változásainak köszönhető. Az élelmiszer-kiskereskedelem 
fejlődésének jelenlegi fázisát a koncentráció jellemzi, amelynek üteme várhatóan növekedni fog. 
Így felmerül a kérdés, hogy mely vállalatok maradhatnak fenn a piaci versenyben.  
 
 
 
Kis formátum vagy nagy formátum?  
  
 
„A hipermarket a kilencvenes évek végén kifejezetten újdonság volt Magyarországon és egész 
Közép-Európában. A világ azonban sokat változott azóta, és vele a kereskedelem és a vásárlói 
szokások, elvárások is. Ma egyre inkább a kisebb boltok felé terelődik a hangsúly, a kényelmi 
vásárlás kerül előtérbe, az online és egyéb megoldások mellett természetesen. Így a 
hipermarket-formátumot mindenképpen érdemes újragondolni. A Tesco Extra-formátum jó választ 
ad erre a kérdésre: az átalakított és újranyitott boltok mind felülteljesítik az átalakításuk előtti 
eredményeket, és a vásárlói visszajelzések is nagyon pozitívak. A színvonalas környezet, a 
megújult üzletsor, a kibővített választék, a bolt a boltban koncepció mind segít felpezsdíteni a 
kicsit már megfáradt óriási hipereket.” [GREY, 2011 1 p.] A vezérigazgató 2011-es nyilatkozata 
óta tovább folytatja a Tesco a hipermarketjeinek felújítását és 2012-ben több vidéki nagy 
formátumú üzletet is átalakít az új Extra formára.  

„Globális trend, hogy az emberek egyre szívesebben vásárolnak helyben. Havonta háromszor-
négyszer elmennek egy nagyáruházba, de ha van helyben egy friss élelmiszerekben erős üzlet, azt 
hétközben is rendszeresen látogatják. A brit Tesco számára is ez a szegmens volt a növekedés 
motorja az elmúlt években. A magyar piacon a Spar Magyarország is inkább a Spar-üzletekre 
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fókuszál az Intersparok helyett. Összességében a független boltoknak is helyük van, bár nyilván 
problémát jelent számukra a nagy konkurensek alacsonyabb árszínvonala.” [GREY 201, 1 p.] 

Amerikában a városon belül elhelyezkedő szupermarketek mérete már 2004 óta csökkenő 
tendenciát mutat, a kereskedők elsősorban arra koncentrálnak –hasonlóan Magyarországhoz-, hogy 
a vásárlás a lehető legkényelmesebb legyen a vásárlók számára. [KIRK, 2005]   

Ugyanezt az állítást erősíti meg G. TÓTH [2011] is, aki szerint bár a kiskereskedelmi forgalom 
2006 óta folyamatosan esik vissza, egyre erősödő tendencia, hogy a fogyasztók a lakóhelyükhöz 
közeli boltokban vásárolnak.  

„A válságban a fogyasztók 70 százaléka olcsóbb élelmiszerekre váltott. Némileg ellentmondani 
látszik a fokozódó árérzékenységnek, hogy egyre többen vásárolnak a lakóhelyükhöz közeli 
szupermarketekben, ahelyett, hogy az ezeknél átlagosan 20 százalékkal alacsonyabb 
élelmiszerárakkal operáló városszéli hipermarketekben költenének. A magas benzinárak miatt 
inkább helyben, többször, és alkalmanként kevesebbet vásárolnak. A hatalmas területű Intersparok 
szaporítása helyett 2006 óta inkább a szupermarketekre koncentrál a Spar Magyarország Kft. is. 
Pár éve még teljesen átszabta a piacot a nagy hipermarketek terjeszkedése, azóta viszont a napi 
fogyasztási cikkek teljes forgalmából ma mintegy 30 százalékot kihasító óriásboltok száma 
lényegében változatlan. Várhatóan inkább kisebb szupermarketeket, illetve diszkontokat nyit majd 
az Auchan is azon a mintegy fél tucat 30-50 hektáros ingatlanon, amelyeket korábban 
nyilvánvalóan hipermarket-építésre vásárolt fel.” [G. TÓTH, 2011 58 p.] 
 
 
Ma Magyarországon jelenleg 15 meghatározó kiskereskedelmi lánc található, amelyek fő 
tevékenységként élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkoznak, ezeket mutatja be a 9. táblázat.    
  
 
9. Táblázat: Üzletláncok forgalom szerinti rangsora 2010-ben Magyarországon 

  Lánc 
Forgalom 2010 

(milliárd Ft) Boltszám (db) 
Település (db) 
– saját gy űjtés  

1 Tesco 665,5 205 121 

2 CBA (franchise)  555 3072 n.a. 

3 Co-op (franchise) 510,1 5250 1650 

4 Spar 381,3 399 149 

5 Reál (franchise) 360 2320 n.a. 

6 Auchan 224,8 12 10 

7 Lidl 221 135 94 

8 Metro 209,9 13 11 

9 Penny Market 131,8 186 151 

10 Cora 69,6 7 7 

11 DM 63,7 255 114 

12 Aldi 52,6 73 55 

13 Match 42,2 123 n.a. 

14 Rossmann 41,7 188 112 

15 Profi 25 73 53 
Forrás: [G. TÓTH, 2011 58 p.] 
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A „Plázastop” – törvény 
 
 
2011. november 28-án az Országgyűlés elfogadta az ún. „Plázastop”- törvényt  (Magyarország 
2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. 
Törvény –„Módosító Törvény”- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvény ”Étv” módosítása), mely – a vonatkozó építési jogszabályok módosításával – 
lényegében 2014. december 31-ig megtiltja 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű 
kereskedelmi építmény létesítését. A törvény indokolása értelmében “a benyújtott szabályozás 
azért fontos, mert Magyarországon a kereskedelem koncentrációja rövid idő alatt jelentősen nőtt, 
mára a kiskereskedelmi forgalom 69 %-át uralják a nagy és közepes vállalkozások, amelyek alig 1 
%-át képviselik az összes kereskedelmi vállalkozásnak. A mintegy 99 % magán, mikro- és 
kisvállalkozás így a forgalomból mindössze 31 %-kal részesedik. E tendencia mára már nehezen 
visszafordítható, de mérsékelhető lenne a tervezett intézkedéssel.” [INDEX.HU, 2011] 
 
A RETAIL.HU [2012a] szerint a januárban hatályba lépett törvénymódosítás egymással ellentétes 
reakciót váltott ki a piaci szereplőkből, míg az építőipar és az ingatlanfejlesztők tiltakoztak, a 
kiskereskedők egyetértéssel fogadták. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági miniszter adhat 
felmentést. A jövőben a kereskedelmi fejlesztéseket két csoportba sorolják és más-más szabályozás 
vonatkozik ennek megfelelően a 300 négyzetméternél nagyobb, de 5000 négyzetméternél kisebb és 
az 5000 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi ingatlanokra. A kisebb kategóriába 
tartozó létesítmények telepítésére vonatkozó felmentési folyamat viszonylag egyszerűbb, mert az 
engedélykérelemben csak az olyan alapvető információkat kell feltüntetni, mint a vállalkozás 
korábbi beruházásai, a tervezett kereskedelmi egység alapterülete, a célja, profilja, egyéb ellátandó 
funkciók, vonzáskörzet és a tervezett átadási időpont. Az 5000 négyzetméternél nagyobb 
alapterületű létesítmények esetében már egy speciális hatástanulmányra is szükség van. Ennek 
tartalmaznia kell egy összefoglalót arról, hogy a beruházó mit vár el a tervezett beruházás 
vidékfejlesztési, környezetvédelmi- és gazdasági hatásaitól. A felmentéshez a nemzetgazdasági 
miniszter a jelenlegi információk szerint figyelembe veszi a vidékfejlesztési miniszter részvételével 
működő bizottság véleményét. A RETAIL.HU-nak [2012b] adott nyilatkozata alapján a 
vidékfejlesztési miniszter legfontosabb célja, hogy a csökkenő magyar termőföldet megvédje. A 
vidékfejlesztési tárca szerint eddig a nagy kereskedelmi központok zöldmezős beruházás 
formájában épültek, így a tilalom ennek következtében jótékony hatással lesz a fenntartható táj- és 
környezetgazdálkodásra is.  
 
A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ) szerint jelenleg még a piaci szereplők számára 
sem világos számos fogalom a törvény szövegezésében, illetve a felmentési vagy elutasítási bírálat 
szempontjai sem tisztázottak egyértelműen, továbbra is hiányolják a nélkülözhetetlen 
kiszámíthatóságot és normatív feltételrendszert. Az ingatlanszakma azt is mindenképpen 
kívánatosnak tartaná, hogy a végleges döntés meghozatala előtt, a tervezett beruházás helyszínét 
jobban ismerő önkormányzatok véleménye is kerüljön figyelembevételre. [RETAIL.HU, 2012d] 
 
A Tesco vezérigazgatója szerint a plázastop „A gazdasági növekedést nem segíti azzal, hogy a 
multik terjeszkedését megakadályozza. Nekünk az a szerencsénk, hogy többféle üzlettípusunk van, 
így a törvény betartásával is tudunk terjeszkedni. Ugyanakkor aggodalommal tölt el minket, hogy 
ennek milyen hatása lesz majd a foglalkoztatásra, az építőiparra, különösen a hátrányosabb 
helyzetű régiókban, ahol elsősorban a kereskedelem, a szolgáltató szektor teremtett eddig is új 
munkahelyeket, és nem állnak sorban a modern gyártócégek, hogy gyárakat telepítsenek ezeken a 
településeken.” [GREY, 2011] A Tesco egy-egy új áruháznyitásával 200-300 munkahelyet 
teremtett korábban, mely már érzékelhető foglalkoztatás növekedést jelentett az adott településen.  
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A hazai kiskereskedelemben jelenleg a két német “harddiszkont”, a Lidl és az Aldi terjeszkedése 
jelenti a leginkább szembetűnő változást. A lakóhelyhez közel települő, jellemzően kevesebb 
cikket, ám azt rendkívül nyomott áron kínáló harddiszkontok terjeszkedése a jelenlegi recesszióban 
is erőteljes volt. A két cég egyformán szerzett piacot a hazai láncokba – CBA, Coop, Real – 
szerveződött kisboltoktól, de a szuper- és hipermarketektől is. A plázastop elsősorban a Lidl és az 
Aldi terjeszkedését állíthatja meg egy időre, így a Kormány kinyilatkoztatott szándékaival 
ellentétben a szuper- és hipermarketeket is megvédi a további versenytől. A multinacionális 
kereskedelmi láncok azért sem ellenzik látványosan a plázastop ötletét, mivel az ágazati 
válságadók miatt lényegében már korábban leállították fejlesztéseiket. [TRADE MAGAZIN, 
2011b] Ezzel véleményem szerint igazolódni látszik az, hogy a plázastop nem feltétlenül fog 
markáns irányváltást jelenteni a kiskereskedelemben, mivel ez az irányváltás már korábban 
bekövetkezett.  

„Bár azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a magyarországi bevásárlóközpont-piac teljesen 
telített lenne, hiszen lokális és tematikus piaci igények még létezhetnek, azonban a hazai 
bevásárlóközpontok (plázák) építési hulláma alapvetően a vége felé közelít. A plázastop 
életbelépésével tehát egyértelműen jól járnak a már meglévő bevásárlóközpontok (Egy „informális 
bérlői szövetség” kifejezetten üdvözli a törvényt. [DITRÓY, 2012]), hiszen a potenciális új 
versenytársak kizárása növelné a már megvalósult kiskereskedelmi ingatlanok értékét. A plázastop 
az élelmiszerláncok közül elsősorban azokat sújtja, amelyek még intenzív terjeszkedési fázisban 
vannak és jellemzően 300 négyzetméternél nagyobb üzleteket építenek. Ez a leírás jelenleg 
leginkább a terjeszkedésben továbbra is aktivitást mutató diszkontláncokra, vagyis a Lidlre, a 
Penny Marketre és az Aldira igaz.” [PÉNZCENTRUM, 2011, 1 p.]  

Tisztán ingatlanpiaci szemmel nézve a PORTFOLIO.HU [2012a] szerint annak a jelenségnek, 
hogy szinte semmi sem épül, bizonyos értelemben még örülni is lehet, mivel ez egyes szereplők 
számára komoly versenyelőnyt jelenthet. A piac közös érdeke azonban az, hogy a már megépített 
ingatlanok kiadásra kerüljenek, hiszen a fejlesztő akkor értékesíti sikeresen az ingatlant, ha az fel 
van töltve bérlőkkel, a befektető akkor érzi jó vételnek az ingatlant, ha az jó hasznot termel, vagyis 
az ingatlan fel van töltve bérlővel. Az átadások csökkenésével el fog indulni a piaci egyensúly felé 
a kereslet és kínálat viszonya, melyre már nagy szükség van, mivel a kihasználtsági mutatók 
napjainkban korábban nem ismert mélységekben vannak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a piac 
jelenleg az ingatlanpiaci ciklus „Stabilizáció” részében van. (Az ingatlanpiac ciklikusságára a 
dolgozat további részeiben még részletesen kitérek.) A CUSHWAKE [2011] kereskedelmi 
ingatlanpiaci elemzése szerint új kínálat 2013-2014 előtt várhatóan nem fog érkezni a piacra, ezért 
szerintük is lassan fog elindulni a jelenlegi túlkínálat felszívása, azaz csökkenése.  

A független kisboltok helyzetén azonban keveset javít a plázastop azzal, hogy a harddiszkontok 
fejlesztéseit időlegesen befagyasztja a Kormányzat, mert így a hazai láncoknak ad lehetőséget az 
erőteljesebb terjeszkedésre. A független kisboltok számára – különösen a néhány ezer lakosú, 
kisebb településeken, ahol a diszkontok még nem terjeszkednek – a hazai láncok számítanak a 
legnagyobb vetélytársnak. 

A szabályozás nemcsak a kiskereskedelem szereplőinek - így sok hazai kis- és 
középvállalkozásnak - jelent beruházási stopot, hanem tovább súlyosbítja a jelenleg a legrosszabb 
időszakát élő építőipar helyzetét is. Vámos György, az OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség) 
főtitkára szerint a hároméves moratórium a kisvállalkozásokat érdemben nem védi meg, viszont 
hatására rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet a magyar építőipar, mivel annak második legnagyobb 
megrendelője a kiskereskedelmi ágazat, korábban a maga éves 200 milliárd forintot is meghaladó 
megrendelés állományával. [NOL, 2011]  
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„A plázastop a kereskedelmi szakértők szerint nem tesz jót az ország hitelességének, rontja a 
növekedési kilátásokat, növeli a befektetők szemében az országkockázatot, és nemcsak a 
kiskereskedelmi ágazatot, hanem az építőipart is sújtja. Az ingatlanpiac köztudomásúan egy adott 
gazdaság fokmérője, ha az nem prosperál, akkor nagy bajok vannak. A plázastop visszafogja a 
fejlesztéseket, csökken a munkahelyek számának növekedése, ráadásul kevesebb fogyasztási 
adóhoz jut az állam. A plázastop természetesen nem jelenti azt, hogy ezután nem indulhatnak 
kereskedelmi fejlesztések, csak ezt nem önkormányzati, hanem kormányszinten döntik el.” 
[FARKAS, 2011 1 p.] 
 
2012. márciusában az Európai Bizottság vizsgálta a magyar plázastop törvényt. A NOL [2012] 
információi szerint azt tanulmányozzák, hogy a jogszabály megfelel-e a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló irányelveknek. Időközben 2012. márciusig már hét, ötezer 
négyzetméternél kisebb épületre adtak ki felmentést. 2011-ben a Bizottság vizsgált, majd el is 
utasított egy hasonló ügyet Spanyolországban, ahol nagyméretű kiskereskedelmi létesítmények 
nyitását attól tették függővé, hogy azok milyen hatást gyakorolnak a meglévő kereskedelmi 
egységekre. A magyar szabályozás környezetvédelmi és fenntarthatósági elvekre hivatkozik, a 
törvény szövegezésében az elbírálás szempontjai között a „vidékre és a környezet védelmére 
gyakorolt hatása” szempont miatt feltételezhető, hogy Brüsszel nem fog beleszólni a magyar 
plázamoratórium kérdésébe. A TRADE MAGAZIN [2012c] szerint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2012. áprilisában már egy olyan törvénymódosításon dolgozott, ami 300 
négyzetméterről 1000 négyzetméterre emelné az építési tilalom hatályát. Erről azonban jelenleg  
(2012. május), a dolgozat lezárásakor még nem rendelkezem további információval.      
 
 
 
Kiskereskedelmi elméletek, üzlettípusok 
 
 
Három elmélet magyarázza meg az eltérő kiskereskedelmi típusok váltakozó sikerét és az, 
hogy az egyes folyamatok miért válták egymást. [MÉSZÁROS, 2007] 

1. kiskereskedelem életciklusa: A kiskereskedelmi üzletek megjelennek a piacon, gyors 
növekedésnek indulnak, melynek következtében éretté válnak, majd az életciklus végén 
tartósan jelen maradnak a piacon vagy feledésbe merülnek. Erre példaként említhető a 
Duna Fleur virág- vagy az Elektro Pont elektronikai üzletek kezdeti sikere, majd gyors 
bukása, de még számtalan kiskereskedelmi üzletet említhetnék.   

 
2. kiskereskedelmi kerék elmélete: Az elmélet kiindulópontja a nagy haszon/kis 

forgalom és a kis haszon/nagy forgalom megkülönböztetésen alapuló stratégia. A sokak 
által vitatott BROWN elmélet szerint az újonnan alakult kiskereskedelmi vállalat 
kezdetben árcsökkentéssel, alacsony költséggel és alacsony haszonkulccsal működik, 
majd költségnöveléssel egyre feljebb emelkedik.     

 
3. kiskereskedelmi harmonika: HOLLANDER elmélete az üzletekben árult 

termékválaszték szélességére helyezi a hangsúlyt és azt mondja, hogy az egy általános-
specifkus-általános ciklust követ.   

 
Az elmúlt 15 évben a hazai kiskereskedelem jelentős átalakuláson ment keresztül, míg 1997-ben a 
hipermarketek csak 2 százalékát tették ki a háztartási költéseknek, addig az utóbbi években már 25 
százalék felett voltak a TRADE MAGAZIN [2011] elemzése alapján. A modern beszerzési 
helyszínek mint a hipermarketek, a cash&carry-k, a diszkontok és a szupermarketek, szerepe 
felértékelődött a hagyományos vásárlási helyszínekkel szemben. Vannak azonban olyan 
élelmiszerek, melyeket a vásárlók a kutatás szerint továbbra is a hagyományos helyszíneken 
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szereznek be, ilyenek a friss húsok, a friss zöldségek és a gyümölcsök. Ebből következik, hogy a 
hagyományos vásárlási csatornáknak is van létjogosultságuk a jövőben, ha megfelelő ár-érték 
arányú termékeket kínálnak.       
 
A GFK [2012] Shopping Monitor vizsgálata alapján a magyar vásárlók élelmiszer beszerzésekor a 
nagy alapterületű, széles áruválasztékot és akciókat kínáló hipermarketeket részesítik előnybe. A 
lakosság a diszkontokban főként azok alacsony árszínvonala miatt vásárol. A GFK szerint a 
vásárlók továbbra is a termékek minőségét, frissességét, az árszínvonalat és a választékot tartják 
leginkább mérlegelendő szempontnak a boltválasztáskor. A kutatásból kiderül, hogy a 
szupermarketek szerepe 2008 óta folyamatosan növekszik, a vásárlók saját bevallása szerint 23 
százalékuk költi a szupermarketekben a legtöbb pénzt élelmiszerekre. A megkérdezett vásárlók 
saját bevallása alapján a szupermarketek 2001 óta most előzték meg a diszkontokat először. Ezt 
mutatja meg a 7. ábra.  
 
 
 

 
7. ábra: Vásárlás üzlettípusok szerint – vásárlók saját bevallása alapján 

Forrás: PÉNZCENTRUM [2012] 
 
 
„Várhatóan jövőre sem nő a hipermarketek jelenlegi 23 százalékos piaci részesedése, és tíz év 
múlva is csupán 24 százalékos piacrésszel rendelkezik ez a kereskedelmi csatorna – 
nyilatkozta a GfK Hungária 2010. szeptemberben, a kereskedelem trendjeit vizsgáló felméréséből. 
A szupermarketekről viszont azt prognosztizálja, hogy folyamatosan növelik részesedésüket. 
Ebben a kategóriában több kereskedőlánc is expanziós politikát folytat, így a szupermarketek 
piacrésze 2011-re 21 százalékra, míg 2015-re 22, sőt, 2020-ra akár 25 százalékra is nőhet. Az 
elemzők szerint a független kisboltok részesedése az élelmiszer-napicikk forgalomból 13-ról 10 
százalékra mérséklődik az előttünk álló évtizedben, ez a tendencia még inkább arra fogja 
kényszeríteni a családi boltok tulajdonosait, hogy beszerzési társuláshoz csatlakozzanak.” 
[VILÁGGAZDASÁG, 2010] 
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8. ábra: Bolttípusok részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalmából (2000-2020) 

Forrás: [VILÁGGAZDASÁG, 2010] 
 

A 8. ábra hipermarketekre és szupermarketekre vonatkozó részével én is egyetértek, de a többit a 
piac jelenlegi állapota alapján nem feltétlen tartom teljesen indokoltnak. Véleményem szerint a 
diszkontok nem fogják elérni 2020-ra a 27%-os piaci részarányt, ez indokolatlanul magasnak 
tűnik jelenleg, melynek természetesen magyarázata lehet a 2011-ben megalkotott plázastop 
törvény és a piac fejlődése is. Tekintve, hogy az online kereskedelem jelenleg az „Egyéb” 
kategóriában szerepel, nem értek egyet annak csökkenésével, mivel ez a kereskedelmi forma 
az egyik legdinamikusabban fejlődő vásárlási csatorna.  
 
A TECHLINE [2012] szerint ma Magyarország 35%-os internet penetrációval rendelkezik és éves 
szinten 2010 és 2011 között 60%-al nőtt az online bankkártyás fizetések aránya. Magyarországon 
kb. 1,2 millió főre tehető azoknak a száma, akik szívesen vásárolnak online.    
 
Az online áruházak fejlődésében nagyon nagy potenciált látnak pl. a ruházattal foglalkozó 
kiskereskedők is, akik szerint az online kereskedelem olyan platform lehet, ahol akár több üzlet 
korábbi forgalmát is el lehet érni egyszerre, nagyobb bérleti- és bérköltségek felmerülése nélkül. 
[RETAIL.HU, 2012e] Így természetesen nem véletlen, hogy több kiskereskedő is 2012-ben akarja 
elindítani internetes áruházát és az sem, hogy mára már több, mint 300 webshop csatlakozott a 
grando.hu online plázához Magyarországon.   
 
 2010-ben a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 1,8%-át adták a webáruházak. 2009-ben az 
online kiskereskedelmi forgalom 100 milliárd forint volt, 2010-ben már több, mint 133 milliárd. 
DOJCSÁK [2011] szerint a 2008-ban kezdődő válság a teljes lakossági fogyasztásra negatívan 
hatott, de az online értékesítésekre jó hatással volt recesszió és a vásárlóerő gyengülése. A vásárlók 
ilyen helyzetben tudatosabbá válnak. A hazai online kereskedelemben az étel-ital kategória, 
készétel, a háztartási kisgépek, könyv, újság és magazin, valamint a ruha a legnépszerűbb online 
vásárolt termékek a GKI kutatásai alapján.     

 
A GfK egy későbbi, 2011. augusztusban megjelent „Egyre többen vásárolnak különálló boltokban” 
című tanulmánya (9. ábra)  is az itt leírtakat erősíti meg. A különálló boltok egyben a 
legkedveltebbek és leglátogatottabbak: a lakosság 42 százaléka legtöbbször e bolttípust választja. 
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9. ábra: Az egyes bolttípusok kedveltsége és látogatottsága (2009-2011) 

Forrás: [GFK, 2011a] 
 
 
A TESCO 2011. 3. negyedévi, - a vásárlók megkérdezésével készült- tanulmánya (10. ábra) is a 
hipermarket piac stagnálását erősíti meg, mely szerint 2010. szeptember és 2011. szeptember 
között a hipermarket szektor piaci részesedése stagnált, míg a diszkontoknak nevezett üzletek 
részesedése növekedett, egy egyébként csökkenő kiskereskedelmi piacon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. ábra: Piaci részesedés alakulása 2010. szeptember és 2011. szeptember között 
Forrás: TESCO [2011a] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Market Share - 12 Weeks ending September 2011 Value Share 

Trend 

(GfK household panel data)

25,6% 25,5% 25,6%
28,0% 27,3% 26,9%

24,4% 25,4% 25,4% 25,8% 25,5% 25,6%25,6%

14,6% 14,5% 15,0% 15,0% 15,6% 15,7% 16,1% 15,9% 16,1% 16,5% 16,8% 16,7%16,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ju
l1

0
-S

e
p
1
0

A
u
g
1
0
-O

ct
1
0

S
e
p
1
0
-N

o
v
1
0

O
ct

1
0
-D

e
c1

0

N
o
v
1
0
-J

a
n
1
1

D
e
c1

0
-F

e
b
1
1

Ja
n
1
1
-M

a
r1

1

F
e
b
1
1
-A

p
r1

1

M
a
r1

1
-M

a
y
1
1

A
p
r1

1
-J

u
n
1
1

M
a
y
1
1
-J

u
l1

1

Ju
n
1
1
 -

 A
u
g
1
1

Ju
l1

1
 -

 S
e
p
1
1

Hypermarkets

Discounters



 29 

2. 3. A hatékony döntéselőkészítés elemei 
 
 
A vásárlók üzletválasztási szokásait befolyásoló szempontok 
 
„A hazai élelmiszer kereskedelmi helyzet még nem tisztult le abból a szempontból, hogy meg 
lehetne ítélni: az északi vagy a déli modellhez fogunk-e tartozni. Az északi modellben a kis üzletek 
szerepe kiegészítő, míg a déli modellben jelentős. A vásárlói csoportok és a vásárlás gyakorisága 
(napi, heti vagy havi nagy) szerint különböző modellhez való tartozás állapítható meg. A jelenlegi 
koncentráció az északi modell jelentős mértékét nem éri el, de meghaladja a déli modell kis 
mértékét. A korszerű szolgáltatások hazai megjelenése az északi modell irányába mutatnak. Az is 
elképzelhető, hogy a két modell közötti átmenet hosszabb távon fennmarad hazánkban.” [FÖLDI, 
2008a 1-2 p.] 
 
A vásárlások gyakorisága  
 
„Általában kétféle vásárlást szoktak végezni a háztartások, egyrészt az éppen aktuálisan 
kifogyott termékeket pótolják – ezek a napi vásárlások, másrészt végeznek ún. nagy 
bevásárlásokat. Ez utóbbinál a készleteket hosszabb időre töltik fel. A kétféle vásárlás az esetek 
döntő többségében más-más helyen történik. A napi vásárlásnál a kényelmi szempontok 
számítanak (elsősorban az elérés kényelme) a nagy (heti és havi) bevásárlás esetén a bolt 
árszínvonala és választéka játszik döntő szerepet. Nagy bevásárlás esetén valószínű, hogy több időt 
szán a vásárlásra, hajlandó nagyobb távolságra is elmenni, lehetséges, hogy családostól megy és a 
költségvetési kerete is rugalmasabb.” [FÖLDI, 2008b 2 p.] 
 
A magyar vásárlók boltválasztását vizsgálva látható, hogy megtörtént a vásárlásoknak a szétválása, 
amely Nyugat-Európában már régóta jellemző. Markánsan elkülönülnek egymástól a napi kis 
bevásárlások és a kétheti, havi nagybevásárlások.  
 
Fogyasztói magatartásmodellek  
 
A vásárlási döntés során többlépcsős döntési folyamat zajlik. A fogyasztó nemcsak terméket, 
hanem előtte üzletet is választ, és ez befolyásolhatja döntését. Impulzus-vásárlásnál hirtelen dönt, a 
„hirtelen lökést” sok tényező kiválthatja. 
 
A boltválasztás során az üzlet lehet a vásárlónak megfelelő, bevásárlási vagy speciális. Az 
üzletválasztás a vásárlási folyamatban megelőzheti vagy követheti a márkaválasztást. Az 
üzletválasztásnál két trend alakult ki. A feladatorientált vásárlásnál a legolcsóbb beszerzési forrást 
választják, az élményszerű vásárlásnál igényesebb presztízs- és minőségorientált termék és bolt 
mellett teszik le a voksukat.[TÖRŐCSIK, 1998] 
 
A marketingtudomány több modellt is megkülönböztet a fogyasztók élelmiszer vásárlási 
magatartását illetően, ezek közül a legfontosabbak [LEHOTA, 2001]:  
 
1. A PILGRIM-féle  élelmiszer-fogyasztói magatartási modell szerint az élelmiszer fizikai, kémiai 
és tápanyag jellemzői kiváltják a fiziológiai hatásokat. A gazdasági társadalmi tényezők (árak, 
elérhetőség, márka, kulturális tényezők), valamint a személy érzékszervi érzékelése (íz, szín, 
textúra) és a személy pszichológiai tényezői (személyiség, tapasztalat, hangulat, vélemények) 
kialakítják az attitűdöt. Az éhség, szomjúság, étvágy, mint az egyik faktor; a személy, aki vásárol a 
másik faktor, és az észlelés (egészség) táplálkozás/ár (érték) mint harmadik faktor hatására történik 
az élelmiszerválasztás melyet a fogyasztása követ. A modellben a tényezők közötti 



 30 

kölcsönkapcsolat kevésbé kidolgozott. Az időtényező közvetetten van jelen, a környezeti tényezők 
hosszú távú hatása és a szükségletek rövid távú hatása révén.  
 
2. A STEPHERD-féle élelmiszer-fogyasztói és vásárlási magatartási modell a PILGRIM-féle 
modell továbbfejlesztett változata. Az élelmiszer tulajdonságai (fiziológiai hatások és érzékszervi 
észlelés), valamint a kulturális tényezők (kulturális, gazdasági, marketing) befolyásolja a döntési 
folyamatot (szükséglet felmérése, információgyűjtés, értékelés és választás). 
 
3. A GUNERT-féle élelmiszer orientált életstílus-modellben megjelennek a vásárlási motivációk, 
fogyasztási helyzetek, vásárlási módok, bár a többi tényező: értékek, ételkészítés módja, konkrét 
termék tulajdonságok/termékkategóriák már nincsenek közvetlen kapcsolatban a vásárlás helyével.   
 
Kereskedelmi egység választási modellek 
 
Az üzlet és az üzleten belüli választásban és vásárlásban a következő tényezők játszanak fontos 
szerepet: 

- az üzlet típusa, mérete,  
- az üzlet imázsa,  
- az üzlet elhelyezkedése, 
- az ár/árszínvonal és az árengedmény szerepe, 
- kereskedelmi reklám, kiskereskedelmi hirdetés,  
- a kínált áruk, 
- a termékek elhelyezése a polcokon,  
- az áru elhelyezése az üzletben,  
- az üzlet jellemzői, hangulata, belső kialakítása, 
- a fogyasztó jellemzői. 

 
Ezt a kapcsolatrendszert mutatja be a 11. ábra.  

 
11. ábra: A fogyasztók üzletválasztási modellje (MONRE-GULILTINAN, 1975) 

Forrás: MÉSZÁROS [2007, 59 p.]  
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Az ár és az árengedmény szerepével kapcsolatban elmondható, hogy a fogyasztó akkor 
választja a korábban kedvelt terméke helyett az olcsóbbat, ha döntése következményeként az 
ármegtakarítás nagyobb, mint a termékcsere miatti hasznosságvesztés.  
 
 
A teljesség igénye nélkül a három legfontosabb üzletválasztási modell a következő:  
  
1. SCIPIONE az üzletválasztással kapcsolatos elemeket mutatja be modelljében, valamint felveti a 
távolságot, mint időként kezelhető fogalmat, és fontos tényezőként kezeli a fogyasztók időhiányát, 
kényelem iránti igényüket.  
 
2. Az ASSAEL-modellben a háztartás, a vásárló jellemzői (demográfiai jellemzők, szerep, 
életstílus, személyiség, gazdasági helyzet) vezet el a vásárlási szükségletekhez. Ezek determinálják 
az üzlet jellemzőinek fontosságát, mint például, az általános árszint, a választék mélysége, a 
kényelem, az eladószemélyzet jellemzője, illetve az üzlet külső és belső kialakítása. Az üzlet 
imázsa a vásárlási szükségletek és a kereskedői stratégiák találkozása. Minél közelebb áll a 
szükséglethez az imázs, annál kedvezőbb a fogyasztó attitűdje a bolttal szemben, így valószínűbb, 
hogy ott fog vásárolni.  
 
3. A SHETH-MITTAL-NEWSMANN  boltválasztási döntési modelljében az üzlet elérhetőségét 
(legközelebbi, jelentéktelen többlet távolság), az árakat (jó árak, legalább versenyképes árak, 
jelentős árengedmény, jobb árajánlat) és a különleges kínálat értékelését vizsgálja befolyásoló 
tényezőként. 
 
Napjainkban új fogyasztói szokások, vásárlási trendek látszanak megjelenni az európai piacon.  A 
Henkel egy 2012-ben végzett felméréséből kiderül, hogy minden európai országban három hasonló 
fogyasztói csoport létezik: [TRADE MAGAZIN, 2012d] 
 

1. takarékoskodók: vásárlási szokásait a „lehető legolcsóbban” mottó jellemzi, a termék 
ára alapján döntenek egyik vagy másik termék mellett (ide tartozik a magyar vásárlók 
30%-a, EU átlag 34%); 

2. értékkeresők: a pénzükért a legjobb értéket kínáló terméket keresik, ennek érdekében 
részletesen meg is tervezik vásárlásaikat (magyar vásárlók 29%-a, EU átlag 34%); 

3. gondatlan vásárlók: számukra elsődleges a problémamentes, kényelmes vásárlás, a 
termék ára nincs hatással a döntésükre (magyar vásárlók 19%-a, EU átlag 19%).  

 
Magyarországon megfigyelhető még egy negyedik kategória is, ők a: 
 

4. „szokások rabjai”: Ők szinte egyáltalán nem gyűjtenek információt, kevésbé nyitottak 
az új termékekre, mindig ismerős termékeket vásárolnak.  

 
A válság hatására a fogyasztói magatartás jelentős átalakuláson megy keresztül, egy újfajta 
tudatosság van kialakulóban. Egyre nagyobb szerepe van hazánkban is a tudatos vásárlásnak, az 
előre gondolkodásnak és a fenntarthatóságnak.  
 
Az utóbbi időben még egy újdonsággal találkoztam, ami a vásárlók üzletválasztását befolyásolja,  
egy úgynevezett „életmód kiskereskedelem” (lifestyle retailing) van kialakulóban a világon és ez 
napjainkban már Magyarországon is megfigyelhető. Az emberek a múltban többnyire a 
foglakozásuk alapján különbözették meg magukat másoktól (pl. pék, kovács, stb.), ma azonban 
sokkal inkább a szabadidős tevékenységeikkel vagy speciális életmódjukkal (pl. vegetáriánus vagy 
kávé fogyasztó) teszik ezt. Ennek megfelelően a jelenlegi erős versenyhelyzetben az egyes 
kereskedők egyre inkább potenciális vásárlóik életmódjára, mintsem magára az általuk értékesített 
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termékre fókuszának és ezáltal próbálják meg megkülönbözetni magukat a versenytársaktól. Az 
„életmód vagy életérzés kereskedelem” megjelelésével az egyes üzletek szabadidő orientáltabbá és 
a kísérletezés irányába változtak. [BEYARD, 2005] Jó példa erre a Starbucks kávézólánc 
működése, akik nem feltétlenül akarnak mindenkinek kávét eladni, hanem sokkal inkább egy 
minőségi életérzést és ennek eszközeit kínálják és természetesen értékesítik is a  jobb módú 
kávéfogyasztó célközönségüknek. Ezzel az új stratégiával a termék értékesíti magát.     
 
 
Telephelyválasztási elméletek, modellek 
 
 
„A telephelyelmélet a gazdaság egységeinek térbeli elhelyezkedésével és működésével, mint 
általános gazdasági törvényszerűséggel foglalkozik.”  [KÁPOSZTA, 2007 26 p.]    
 
A telephelyelmélet támaszkodik a mikro- és makroökonómiára, valamint a gazdaságföldrajzra. A 
telephelyelmélet az egyes piaci szereplők viselkedését vizsgálja és ezek döntéseiből általánosít a 
gazdasági tevékenységek térbeliségére.  
 
A telephelyelméletek fejlődése KÁPOSZTA [2007] szerint öt egymást követő szakaszra 
bontható:  
 

1. Első szakasz: A múlt század első harmadában THÜNEN foglalkozott a mezőgazdaság 
térbeli elhelyezkedésével, melyhez a termelési zónák elhelyezkedését, sorrendjét, a termék 
jövedelmezőségét és szállítási költségeket vette alapul. 

 
2. Második szakasz: Az ipari forradalmak következtében, a XX. század első évtizedeiben 

WEBER, PREDÖHL és PALANDER folytattak kutatásokat az ipari telephelyelméletek 
kapcsán. Ők az ipari üzemek telepítését a főbb termelési költségek minimalizálására 
alapozva próbálták meghatározni. 

 
3.  Harmadik szakasz: A két világháború között LÖSCH és HOTELLING foglalkoztak a 

telephelyválasztás elméleteivel, ők a bevétel maximalizálására és a termelés helye helyett, a 
fogyasztás helyére helyezték a hangsúlyt, tökéletes térbeli versenyre alapozva. 

 
4. Negyedik szakasz: Az ötvenes és a hetvenes évek közepére tehető, amikor ISARD, 

GREENHUT és SMITH foglalkoztak a témával. Ők már nem csak néhány tényező, hanem 
a gazdasági tevékenységre ható összes tényező hatását megpróbálták figyelembe venni. Az 
összes tényező optimalizálásával próbálták meghatározni a telepítési helyszínt, a csak a 
költségek minimalizálása vagy a bevételek maximalizálása helyett. Fontos, hogy ők 
felismerték, hogy a telepítésre ható tényezők folyamatosan változnak, rájöttek arra, hogy a 
tényezők helyettesíthetőek és arra is, hogy nem csak az árak, de az eltérő termékvolumen is 
jelentősen befolyásolja a telepítés helyszínét.  

 
5. Ötödik szakasz: Napjainkban zajlik, amikor komplex, egymástól kölcsönösen függő 

telepítési döntések kutatása zajlik. STÖHR, MLALECKI és SCOTT foglalkoznak behatóan 
a téma kutatásával.  

 
Az öt szakasz fejlődése jól mintázza, hogy napjainkban már rendkívül széles a számszerűsíthető, 
mérhető gazdasági tényezők köre, melyek komplex elemzése a konkrét telepítési döntések alapja. 
Ez azt jelenti, hogy a racionális döntés során „a döntéshozó rendelkezik egy sor kritériummal, 
elvárással, amikkel az összes lehetséges döntési lehetőséget összehasonlítja, mérlegeli a 
következményeket, és kiválasztja az optimális megoldást”.  [KÁPOSZTA, 2007 36 p.]        
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A telephelyelméletek kialakulását KARHUSZ [2003] a következőképpen foglalta táblázatos 
formába (10. táblázat): 
 
10. Táblázat: A telephelyelméletek kialakulása 

Időszak Képviselői Irányzat Tényezők 
XIX. század első 

harmada 
Thünen 

mezőgazdaság térbeli 
elhelyezkedése 

termelés – szállítási 
költségek minimalizálása 

1900–20-as évek 
Weber, Predöhl, Palander 

 
ipari telephelyelméletek 

termelés – főbb termelési 
költségek minimalizálása 

1930-40-es évek Lösch, Hotelling 
monopolisztikus piaci 

verseny térben 
fogyasztás – bevételek 

maximalizálása 

1950-70-es évek Isard, Greenhut, Smith 
területi termelési 

függvények 

termelés, fogyasztás, 
infrastruktúra – matematikai 

modellek optimalizálása 

1970-es évektől Stöhr, Malecki, Scott 
komplex, egymástól 
kölcsönösen függő 
telepítési döntések 

innováció, képzett 
munkaerő, high-tech 

iparágak 
Forrás: [KARHUSZ, 2003 1 p.] 
 
A 10. táblázat annyiban kiegészítésre szorul, hogy Hotelling 1929-ben dolgozta ki elsőként a 
termékdifferenciálás térbeli modelljét, kezdetben két üzlet közötti versenyre. A Hotelling-modell 
szerint a fogyasztók két döntést hoznak, kiválasztják a térbeli helyet (hosszú távú döntés) és 
meghatározzák az árat (rövidtávú döntés). A fogyasztók az árak és az utazási költségek 
összegeként előálló, úgynevezett általánosított árak alapján a számukra olcsóbb terméket 
választják. Ebben a modellben a fogyasztók csak egy terméket választanak. Lancaster az 1970-es 
években továbbfejlesztette a Hotelling modellt a termékek több dimenziós elérésére. A modell 
feltételezi, hogy a fogyasztók egy kombinációt előnyben részesítenek a többivel szemben. A 
termékdifferenciálás másik térbeli modellje Salop 1979. évi körmodellje pedig azon fogyasztók 
döntéseit vizsgálta, akik egyszerre két vállalat potenciális piacán helyezkednek el. Ő egy „lineáris” 
utca helyett egy körön helyezi el a termékeket. Fontos eredménye, hogy a vállalatok száma 
csökkenti az árat, vagyis a piaci szerkezet hatással van az árra. [SELAI, s.a.]  
 
A telephelyválasztás a stratégiai jelentőségű vállalati döntések egyik legtipikusabb esete, mivel az 
ezzel nyert előnyök vagy hátrányok hosszú időn át befolyásolják a vállalat gazdasági eredményeit. 
Ennek megfelelően a telepítési döntések gazdasági, műszaki és politikai megalapozottsága egyre 
nagyobb jelentőségű.  
 
PORTER M. E. [1996] szintén foglalkozott a telephelyválasztással, szerinte a vállalatok tartós 
versenyelőnyeit, melyektől a vállalatok termelékenysége függ, mind a makro-, mind a 
mikrokörnyezet befolyásolja. 
 
KARHUSZ [2003] szerint a telephelyválasztást két tényező befolyásolja: 
 

1. Kemény telepítési tényezők:  a közgazdaságtan logikája felöl közelítik meg a 
telephelyválasztást, könnyen számszerűsíthetők; ilyenek a következők 

- gazdaság stabilitása, 
- gazdaságpolitikai és iparpolitikai törekvések, 
- kereskedelmi kapcsolatok volumene, 
- regionális kereskedelmi egyezmények,  
- piacméret, 
- devizaárfolyamok és termelési költségek alakulása, 
- adókulcsok, 
- állami támogatások és kedvezmények, 
- természetföldrajzi környezet, 
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- mesterséges környezet fejlettsége (infrastruktúra), 
- beszerzési és felvevőpiacokhoz viszonyított fekvés, 
- adott térség munkaerejének mennyisége és minősége, 
- helyi adók és támogatások, 
 

2. Puha telepítési tényezők:  nehezen számszerűsíthetők, de jelentőségük megegyezik a 
kemény telepítési tényezők súlyával; ebbe a csoportba a következők tartoznak 

- politika stabilitása, 
- jogszabályi környezet, 
- vállalati finanszírozás jellegzetességei, 
- potenciális telephely imázsa, 
- letelepedett vállalatok, 
- régiós innováció miliő, 
- foglalkoztatottak életminősége.  
 

A felsorolással magam is egyetértek, mivel a gyakorlatban is ezen tényezők vizsgálata a jellemző 
egy-egy telephely kiválasztása előtt. PREUSS-SCHÖNE [2006] szintén makro-  (város és 
vonzáskörzet) és mikro (telek és közvetlen környezete) szinten elemzi az egyes vállalkozások  
telephelyeit. Ők is kemény és puha telepítési kritériumokat különböztetnek meg, de a puha 
tényezőket további két csoportra bontják annak függvényében, hogy azok a vállalkozással (az 
ország és a város gazdasági klímája, a város és a régió image, karrierlehetőségek)  vagy az 
egyénekkel (lakókörnyezet és annak minősége, város és annak vonzereje, képzési lehetőségek, 
kultúra) kapcsolatosak.   
 
LENGYEL-RECHNITZER [2004, 174 p.] szerint a „gazdaságpolitika, monetáris politika, 
adótörvények, befektetések szabályozása, társadalombiztosítás, innovációs rendszerek, szerzői és 
jogvédelem, oktatási rendszerek stb. országonként eltérő módon determinálják a vállalati/iparági 
versenyelőnyöket.” Ezt mutatja a 12. ábra.  
 

 
12. ábra: A vállalati versenyelőnyök determinánsai 

Forrás: LENGYEL [ 2003, 54 p.] 
 
„A hazai szakirodalom szerint a térségi és városi gazdaság fejlődése számára rendkívül fontos a 
külföldi vállalatok lokális beágyazottsága. Ennek révén jobban integrálódik a tőke, illetve 
biztosíthatja a magyar vállalatok hosszú távú fejlődését. Ez a beágyazottság azért is lényeges, mert 
a globális és lokális folyamatok, a folyamatokat reprezentáló gazdasági és társadalmi erők viszonya 
hosszú távon meghatározzák a globalizáció jellegzetességeit, konkrét hatásmechanizmusát és a 
lokális érdekek érvényesülését.” [SZIRMAI-BARÁTH-MOLNÁR-SZÉPVÖLGYI, 2003 34 p.]  
 

Politikai, jogi és makroökonómiai környezet 

A vállalati működés és stratégia 
kifinomultsága 

A mikorgazdasági üzleti 
környezet minősége 

 
Regionális környezet 

Mikorgazdasági alapok 
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Az üzleti telephelyválasztás kutatásával a XX. század elején kezdtek el foglalkozni az USA-ban az 
üzletláncok. Vizsgálataik főként a gyalogos forgalom mennyiségére és összetételére koncentráltak. 
1930 körül az élelmiszer üzletláncok foglalkoztak behatóbban a telephelyválasztással, főként az 
egyes kereskedelmi egységek piaci területének és piaci részesedésének megállapítása céljából. „Az 
üzleti telephelyválasztás kutatásának harmadik szakasza a II. világháború után, a nagy 
bevásárlóközpontok megjelenésének idejére tehető.” [SIKOS T s.a., 3 p.] 
 
HOOVER-GIARRATANI [1999] szerint a megfelelő telephely kiválasztása a következő négy 
tényező függvénye: 

1. helyi kínálat, 
2. helyi kereslet, 
3. beszállított kínálat,  
4. helyi keresleten túli régióból származó kereslet.  

 
Az üzlethelyiség kiválasztásánál két különböző taktika között lehet választani. Az egyik a 
kielégítetlen szükségletek kielégítésére épít, és bízik abban, hogy a piac a szükséglet-kielégítést 
honorálja, míg a másik taktika a versenyre épít és arra számít, hogy ő bizonyul erősebbnek. Az így 
gondolkodó kiválaszt egy olyan üzletet, amely jó vevőkörrel rendelkezik, de megítélése szerint 
nem képes eléggé kihasználni a lehetőségeit. Gyakran látjuk, hogy a két üzlet közül rövid idő után 
csak az agresszív szereplő marad versenyben. [RADNÓTI, 1993] Erre számtalan példát lehet 
találni napjainkban is.     
 
„Egy élelmiszer-kiskereskedelmi egység telephelyének megválasztása, kiválasztása stratégiailag 
nagyon fontos döntés, ugyanis a telephely stratégiai előnyt jelenthet a kiskereskedelmi egységnek, 
és a fogyasztok szempontjából is nagyon fontos tényező az üzlet megközelíthetősége, minél 
könnyebb elérhetősége. A telephely az üzlet vonzáskörzetébe tartozó fogyasztok körét és számat is 
jelentősen befolyásolja, meghatározza. A telephely a vállalkozás szempontjából mikroökonómiai 
fogalom, melyet azért fontos hangsúlyozni, mert a rendszerváltás óta a kiskereskedelemben 
nagyszámú vállalkozások szűntek meg, elsősorban azért, mert a telephelyüket rosszul választottak 
meg.” [MÉSZÁROS, 2007 42 p.] A világgazdasági válság kezdete óta folyamatosan, de 
napjainkban egyre gyakrabban lehet azt megfigyelni, hogy a korábban tévesen kiválasztott 
helyszínekről a kereskedők a bérleti szerződések lejáratakor, szélsőséges esetben már a szerződés 
lejárata előtt is elköltöztetik az üzletüket egy, a jövedelmezőség szempontjából kedvezőbbnek ítélt 
helyszínre.   
 
 „A telephelyválasztás stratégiai modelljeinek megfogalmazására a marketing-földrajz módszerével 
történik. A modellek fontos részét képzik a regionális gazdasági elemzéseknek, amelyek magukban 
foglalják a felszíni viszonyok, a főbb közlekedési vonalak, a népesség eloszlása és más 
demográfiai tényezők, a városi területhasználat, a kiskereskedelmi szerkezet és az üzlethálózat, a 
vásárlói és fogyasztói szokások a konkurenciaharc alakulásának és üzleti műveletek 
gazdaságtanának beható tanulmányozását.” [SIKOS-HOFFMANN, 2004 143 p.] 
    
Az üzleti telephelyválasztáshoz ismeretekkel kell rendelkezni a cég üzleti céljairól és 
kereskedelmi- és működéspolitikájáról. A vállalat számára legkedvezőbb üzlethálózat 
megtervezése hozzáértést és fantáziát igényel. A feladat a terület nagyságával arányosan válik 
egyre bonyolultabbá. Nehezíti a tervezést az is, ha egy cég arányosan nagyobb piaci részvételt 
kíván elérni, kevesebb, de nagyobb méretű kiskereskedelmi egységgel. A tervezett modellnek 
természetesen reálisnak is kell lennie, sőt a pénzügyi keretein belül kell megvalósíthatónak lennie.    
 
SIKOS-HOFFMANN [2004] szerint általánosságban elmondható, hogy a jelenleg Magyarországon 
működő kiskereskedelmi cégek nagy része megfelelően tervezve alakította ki egységeit, de szinte 
minden láncban található olyan lokáció, melynek kiválasztása valószínűleg találomra történt. 
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Ennek az a magyarázata, hogy az üzletláncok egyes üzleteinek jövedelemtermelő képessége 
változó. Miközben tehát a cégek nem várják el a tudományos pontosságot, arra számítanak, hogy a 
kutatási eredményeiket felhasználva a telephelyválasztáskor, a legnagyobb hibák elkerülhetőek. 
Azonban még ez sem garancia a sikerességre, mivel ahhoz szükség van a megfelelő telephely-
választási modellek alkalmazására is, sőt nem elhanyagolandó, hogy a versenytársak viselkedése 
sem kiszámítható, tehát végső soron még ez is befolyásolhatja az eredmények értékelését.  
 
SIKOS [s.a.] szerint a kiskereskedelmi cégek a telephelyválasztással kapcsolatban alapvetően 
két nagyon fontos követelményt fogalmaztak meg: 
 

1. az adott hely forgalmi potenciáljának értékelése, az adott helyszínen létesítendő üzlet 
hosszú távú sikerének előrejelzése, 

 
2. hosszú távú stratégiai tervek kidolgozása, amely egy adott földrajzi területen adja 

meg azokat a lokációkat, melyek a cég számára a piaci potenciálból optimális 
részesedést biztosítanak, a forgalom idővel történő csökkenésének veszélyét 
minimalizálják és adott (bérleti) időszak alatt maximális bevételt garantálnak.    

 
Különbséget kell tenni a stratégiában annak megfelelően, hogy  

- a vállalkozás piaci részarányát akarja növelni egy olyan területen, ahol már jelen van, 
- újabb területeken akar üzletet nyitni, 
- egy másik cég felvásárlásán gondolkodik. 

A telephely-választási stratégiát még az előtt kell kialakítani, mielőtt az egyes helyszínek elemzése 
elindulna.  
 
SIKOS-HOFFMANN [2004, 145 p.] szerint a már adott területen jelen lévő cégeknek a 
következőket kell vizsgálniuk és elemezniük további üzletnyitások előtt: 
 

1. „a cél meghatározása (létesítendő üzlet típusa, mérete, árukínálat, megjelenési 
forma, szolgáltatások), 

2. a gazdasági feltételek elemzése (foglalkoztatási jellemzők, várható fejlődési 
folyamatok), 

3. népességi, demográfiai jellemzők elemzése, 
4. környezeti viszonyok vizsgálata (mindazon tényezők, melyek befolyással lehetnek 

az üzletmenetre), 
5. konkurencia felmérése, 
6. konkurensek értékelése, 
7. a fogyasztói szokások vizsgálata, 
8. a saját vállalat piaci részvétele, 
9. a saját üzlet teljesítményének értékelése, 
10. saját kiskereskedelmi létesítmények és elhelyezkedésük értékelése (1-9. pontok 

alapján), 
11. részben lefedetlen területek meghatározása, 
12. a konkurencia telephelyválasztásának figyelemmel kísérése, 
13. az üzleti telephelyválasztás stratégiai tervének meghatározása, 
14. a saját vállalat jövőbeni helyzetének megítélése az adott területen belül, 
15. a projekt beruházási igényei, jövedelmek, a beruházás megtérülése, 
16. írásbeli jelentés készítése az alapadatokról és a következtetésekről.”  

 
A új piaci területre lépőknek az elemzésben az 1-7. pontokat, a 12. pontot és a 15. pont szerinti 
számításokat kell elvégezniük.  
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Felvásárlások esetén javasolt a lista mind a 16 pontját figyelembe venni, sőt külön gonddal kell 
eljárni a létesítmények felszereltségével és a pénzügyi- és menedzsment megállapodásokkal 
kapcsolatban.  
 
Fontos tisztázni, hogy a telephelyválasztás és az üzleti teljesítmény értékelésére vonatkozó 
kutatások két külön terület. Az első esetben az új üzlet ideális helyszínének a megválasztása a 
feladat, míg a másodikban a már meglévő üzletek teljesítményértékelése, mely gyakorlatilag a 
telephely-választási kutatás folytatása.  
  
A telephelyválasztás NELSON-féle elvei szerint a kereskedelmi egységek mind piacorientáltak, és 
ezért a kereskedő elérhető kell legyen a fogyasztó számára. Ennek megfelelően ő kétféle 
telephelyválasztást különböztet meg: 
 

1. generatív (vásárlási igényt keltő): amikor a fogyasztót közvetlenül a lakóhelyéről 
vonzza az üzleti egység, 

2. suscipiens (fogyasztási hajlamra építő): amikor a vásárló hirtelen elhatározásból vagy 
éppen arra járva tér be az üzletbe vásárlás céljából.   

 
NELSON szerint a telephelyválasztás alapelvei nyolc pontban a következők: 
 

1. az adott helyi potenciál felmérése, 
2. a telephely megközelíthetősége a kereskedelmi területen belül, 
3. növekedési potenciál, 
4. üzleti vonzáskörzet, 
5. halmozott vonzás (több üzlet együttesen nagyobb számú fogyasztót vonz, mint a 

különálló üzletek), 
6. kompatibilitás (áramlás, átjárhatóság biztosítása), 
7. konkurencia minimalizálása, 
8. telephely gazdaságossága. 

 
NELSON szerint a forgalmi volumen becslése két lépésben történik: 

1. az elérhető teljes bevétel meghatározása, 
2. annak becslése, hogy adott lokáción létesítendő üzletben mekkora forgalom érhető el,  

 
A képletet úgy fogalmazza meg, hogy egy adott kereskedelmi egység forgalma egyenlő az adott 
területen élők bruttó vásárlásainak összegével az adott egységben, mínusz a máshol vásárlásra 
fordított összegek.  
 
A telephely-választási módszerekkel többen foglalkoztak, köztük REILLY is, aki már 1929-ben 
megfogalmazta az úgynevezett gravitációs módszert. Ez a törvény mindössze két tényezőt vesz 
figyelembe a vonzáskörzet megállapításához, a városok távolságát és népességük számát. Ez 
nyilvánvalóan kevés, hiszen több más tényező között figyelmen kívül hagyta például a konkurens 
üzletek számbavételét. [RADNÓTI, 1993] Ha ezt a gravitációs törvényt a bevásárlóközpontokra 
alkalmaznánk, akkor a vásárlók mindig a legkönnyebben elérhető, legnagyobb központba 
mennének, feltételezve, hogy a kínált termékek és szolgáltatások köre egyforma a két 
bevásárlóközpontban. A modell legnagyobb gyengesége, hogy a vásárlók messze nem csak a 
helyszín és az üzlet mérete alapján döntenek üzletválasztáskor. [SCHMITZ-BRETT, 2005]    
 
A REIILY-féle formula eredetileg két vidéki kereskedelmi központ vonzáskörzetének tesztelésére 
lett kifejlesztve. A formula városi viszonyokra történő adaptációja kevés sikerrel járt. [SIKOS-
HOFFMANN, 2004]  
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HUFF 1964-ben publikálta saját módszerét, mely „a Reilly-módszer egyik alternatívája. HUFF 
ellentétben REILLY-vel nem a vállalati fiókot, hanem a fogyasztót helyezi a középpontba. Azt a 
folyamatot ábrázolja, ahogy a fogyasztó választ a lehetőségek közöl. Egy úgynevezett Pij mutatót 
számít ki annak kifejezésére, hogy egy i-ben lakó fogyasztó mennyire hajlamos arra, hogy 
vásárlásait j-be és ne másutt eszközölje. Szerinte J vonzereje két tényezőtől függ: a kínálattól és az 
eladótér nagyságától, sőt figyelembe veszi azt is, hogy a fogyasztó saját idejét mennyire értékeli.”. 
[RADNÓTI, 1993 16 p.]   
 
A városon belüli elemzéshez NELSON szerint a vákumszámítási módszer megbízhatóbb. A 
módszer lényege, hogy egy adott hely körül lehatárolt elsődleges és másodlagos kereskedelmi 
területeket előre megválasztott elérhetőségi időkorlátok vagy természetes határok alapján 
határozzák meg. Az adatbázist a népességszám és az adott kereskedelmi egység teljes forgalma 
alapján hozzák létre. A kereskedelmi területen belül található összes ilyen kereskedelmi egység 
teljesítményét a terepen vizsgálják meg, forgalmi kapacitásukat pedig az eladótér egy 
négyzetméterre számított országos átlag alapján veszik számba. Ezt a mennyiséget ezután kivonják 
az összvolumenből. Ez a különbség, vagyis a vákuum jelenti a tervezett új üzlet potenciálját. A 
módszer problémája ugyanaz, mint a REILLY-féle módszeré. 
 
A multiplikatív kompetitív interaktív modell (MKI) a gravitációs modell analóg modelljének 
továbbfejlesztése RADNÓTI [1993] szerint. Kompetitív, mert a kínálati oldalon a versenyt is 
figyelembe veszi; multiplikatív, mert soktényezős szorzatokkal számol; és interaktív, mert a 
vállalaton belüli, fiókok közti hatásokat is figyelembe veszi.  
 
A heurisztikus kiválasztás módszere abból áll, hogy számba vesszük az összes lehetséges 
választásokat, vagyis a kombinatorika segítségével megállapítjuk, hogy a rendelkezésünkre álló 
tényezők minden lehetséges kombinációját figyelembe véve „n” fiók-elhelyezési lehetőség közül 
hányféleképp választható ki „r” fióküzlet. Ezután cserélgetésekkel értékelhető és választható ki a 
legjobb változat, tehát optimalizálást végzünk. Pontosabb eredményt kaphatunk, ha kisebb 
csoportokra bontva elemzünk folyamatosan szűkítve a kört.  
 
Az eddig leírt módszerek helyett NELSON a mikroelemzés módszerét ajánlja, melyet a REAL 
ESTATE RESEARCH CORPORATION fejlesztett ki. Ez az előző kettőnél drágább, de sokkal 
pontosabb módszer. Lényege az, hogy a kereskedelmi területet kisebb egységekre osztják fel és 
megállapítják a várható forgalmat. Az egységek forgalmát elosztják az egyes konkurens egységek 
között, beleértve a tervezett üzleteket is. Az új helyzetben interjúkra van szükség az üzletmenet 
megállapítására. A becslést megnehezíti, hogy határozottan el kell dönteni, hogy az egyének mit 
tennének, ha egészen más alternatívákkal találnák szemben magukat, mint korábban. A módszer 
előnye, hogy könnyen áttekinthető kis egységekben lehet gondolkodni. Egy terület 
szupermarketjeinek elemzéséhez a modell egy-egy nagyvárosi tömböt vizsgál, megállapítja, hogy 
hány család lakik ott, milyen jövedelemmel rendelkeznek, milyenek a vásárlási szokásaik mind az 
üzletek elhelyezkedését, mind pedig a kiadásaikat tekintve. Ezután megvizsgálja azt, hogy a 
tömbben élők vásárlási szokásai hogyan alakulnának át egy új létesítmény építése esetén. A modell 
figyelembe veszi a konkurens létesítményeket és az elérésükhöz szükséges időt is.  Mivel az 
elemzőnek sok értékelést kell végeznie, megszabadul az olyan beidegződésektől, melyek telephely-
választási hibához vezetnének.   
 
Egy kifejezetten a bevásárlóközpontok vizsgálatához kifejlesztett modell abból indul ki, hogy ha a 
kereskedelmi terület határait (szubjektív kritériumok alapján) egyszer már megállapították, akkor 
azt a területet egyéni vizsgálat céljából nyolcadrészekre bontják. A szegmensek szigorúan vannak 
meghatározva és merevek, így a peremeken a pontosság csökken, míg a telephelyhez közeledve az 
egységek egyre kisebbek lesznek, így az elemzés pontossága javul. [SIKOS-HOFFMANN, 2004]  
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A modelleket és elemzéseket összegezve elmondható, hogy a telephelyválasztás valójában arról 
szól, hogy a vállalkozás képes legyen önmaga megújítására és ezáltal a régi, elöregedett 
létesítmények újakkal való kiváltására. Összesítve elmondható, hogy a telephelyválasztás 
tulajdonképpen döntések sorozata arról, hogy hol kell megszüntetni vagy áthelyezni kereskedelmi 
egységeket.   
 
 
A kereskedelmi egységekkel való telítettség, a piaci szaturáció 
 
 
A piaci szaturáció egy olyan ideális és ezáltal kívánatos helyzet, ami szinte soha nem létezik és a 
különböző kereskedők számára mást és mást jelent. Ez egy olyan állapot lenne, amikor adott 
területen éppen annyi létesítmény működik, amennyi a fogyasztókat megfelelően ki tudja szolgálni 
és a befektető vagy kereskedő számára is megfelelő megtérülést biztosít. Egy adott területen 
azonban többnyire túl sok vagy túl kevés kereskedelmi egység működik.   
 
Amikor egy adott területen túl kevés az üzlet, az azt jelenti, hogy a környéken lévő 
szupermarketek, kereskedelmi egységek túlzsúfoltak, ezáltal a kiszolgálás színvonala nem 
megfelelő, viszont a kereskedelmi befektetések gyorsan megtérülnek. A befektetők és kereskedők 
látva a jó lehetőséget, természetesen új lehetőségeket keresnek üzletek létesítésére. Így rövid időn 
belül túl sok lesz adott területen a kereskedelmi egység, ilyenkor viszont a fogyasztó kedvére 
válogathat a könnyen megközelíthető egységek között. A sűrűn lakott területeken a vásárlóknak 
lehetőségük van egy lánc több üzletét is felkeresni. Ezek a boltok tágasak, kényelmes bennük a 
vásárlás, de a kereskedők és befektetők valószínűleg elégedetlenek a beruházások megtérülésével. 
Minden kereskedő tudja, hogy amikor egy kereskedelmi létesítmény kapacitása meghaladja a 
terület igényét, a teljesítmény csökkenni kezd. Ez az egységnyi eladótérre jutó forgalom 
csökkenésében és a költségek növekedésében nyilvánul meg. A működési költségek növekedése 
miatt emelni kell az árakat, ha ez a konkurencia miatt lehetséges, ellenkező esetben viszont 
csökken a profit.   
 
A kiskereskedelmi üzletek eredményességének vizsgálatára általánosan elfogadott mutató az 
egységnyi eladótérre eső forgalom és profit.  
 
Bármennyire is próbálunk körültekintőek lenni az új telephelyek kiválasztásakor, a piac felmérését 
mindig befolyásolják bizonytalansági tényezők, melyek leggyakrabban a következők lehetnek: 
 

1. népességszám változása, 
2. a vásárlóerő változása, 
3. a fogyasztók szolgáltatásokkal szemben támasztott elvárásainak változása, 
4. a kereskedelmi választék változása, 
5. vásárlási (bevásárlási) szokások változása, 
6. az üzleti létesítmények légkörének megváltozása, 
7. befektetési lehetőségek változásai.  

 
Ezek a zavaró tényezők, hosszú- vagy rövid távra hathatnak. A rövid távú gondok könnyebben 
kezelhetőek, akár a veszteséges üzletek bezárásával, akár a lakosságszám növekedésével. A hosszú 
távú túlkínálat csak újításokkal kezelhető. Ilyenek lehetnek pl. a működési költségek csökkentése 
vagy a vásárlói igények fokozottabb kielégítése.  
 
Az 1930-as évek válságát az üzletek mennyisége, az áruk túlkínálata és a kereslet közötti 
egyensúly hosszú ideig tartó megbomlása okozta. A hosszú távú egyensúlyhiány nem csak jelentős 
válságok eredménye lehet, okozhatja azt a prosperitás, azaz a gazdasági fellendülés is. Ilyen 
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esetekben megoldás lehet az üzletek diverzifikációja, azaz ha többfajta árutípust értékesítenek. Az 
ilyen kezdeményezések mindig a felborítják a korábbi állapotokat és a kereskedelem egy új 
elrendeződéséhez vezetnek. A kiegyensúlyozatlan állapotok többnyire sokáig tartanak, míg a 
telítettség, vagyis a tökéletes egyensúly szinte pillanatszerű. Ennek a tökéletes egyensúlynak a 
biztosítása a kiskereskedelmi telephelyek elrendezésének állandó célja.    
 
Amikor felvásárlásról beszélünk, szinte biztos, hogy lesznek a portfolióban veszteségesen működő 
egységek is, hiszen szinte lehetetlen a lokációk között lefedettség. Jó példa erre a Cora portfólió 
Auchan általi felvásárlása, mely csomagban több olyan áruház is található, melyek az Auchan már 
működő üzleteivel kiválhatóak lennének.  
 
 
Kormányzati szabályozás szerepe  
 
SIKOS-HOFFMANN [2004, 161 p.] szerint „az üzletek terjeszkedésének piacion kívüli 
eszközökkel történő szabályozása hiba lenne. Általánosságban a kiskereskedelmet minél jobban 
szabályozzák, annál nagyobb a veszélye annak, hogy az üzleti létesítmények és a kereskedelmi 
területek ”befagynak”. Minél nagyobb a társadalmon belül a verseny, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy olyan fajta változások jönnek, amelyek az alkalmazkodás útját egyengetik. A 
fogyasztói előnyök jelentősebbek és gyorsabban jelentkeznek egy szabad, versenyre épülő 
társadalomban. A kormányzati és politikai befolyás azonban pozitív hatással is járhat, és a 
változások irányába is hathat.” 
 
 
A kiskereskedelmi teljesítmények értékelése 
 
A kiskereskedelmi teljesítményértékelésre több módszert is kidolgoztak. Ezek között 
megkülönböztetünk „egyváltozós” és „többváltozós” modelleket.  
 
Az egyváltozós modellek közül a legismertebbek: 

- az egyszerű becslés módszere (domináns jellemző kiválasztása és annak hatása a 
teljesítményre),  

- a fajlagos mutatók alkalmazása, 
- a kétdimenziós grafikus ábrázolás, 
- a térképezési eljárások (fehér foltok, Thiessen-féle poligonok). 

 
A többváltozós modellek többnyire a következő adatokkal dolgoznak, melyeket az 
üzletértékeléssel foglalkozó szakemberek is ajánlanak: 
 - társadalmi-gazdasági mutatók, 
 - népesedési mutatók, 
 - üzlet elhelyezkedése, 
 - környezeti kritériumok, 
 - üzlet versenypozíciója, 
 - fogyasztói felfogások, szokások. 
  
Az üzlet helyére és helyzetére vonatkozó változók, melyeket sokváltozós előrejelzési modellekben 
használnak a következők [SIKOS-HOFFMANN, 2004, 171 p.]:  
 

1. A helyet jellemző változók: 
- forgalmi terhelés, 
- sebességkorlátozás,  
- parkolóhelyek száma, 
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- kereskedelmi terület. 
 

2. A helyzetet jellemző változók: 
- konkurencia, 
- kiegészítő üzlettől való távolság, 
- legnagyobb kereskedéstől való távolság, 
- versenytársak száma a kereskedelmi területen belül, 
- kereskedelmi terület jellege, 
- kereskedelmi területen belüli lakosság, 
- népességi adatok a kereskedelmi területen belül, 
- stabilitás, 
- üzleti potenciál. 

 
 
Kiskereskedelmi osztályozási eljárások  
 
A sokváltozós technika napjainkban nagyon gyakran használt és elfogadott módszer. A bővített 
adatbázisokból kinyert információkat átlátható formába kell rendezni. Az osztályozás segíti az 
adatok szerkezeti felépítését olyan módon, hogy azok lehetővé tegyék a jobb és tömörebb leírást, 
illetve még a részletes elemzést megelőzően kialakítható legyen az osztályba sorolás. Az osztályba 
sorolásra rengeteg módszer létezik a grafikus eljárásoktól a statisztikai adatokból kiinduló 
számítógépes algoritmusokig.  
 
Az integrált módszerek alapvetően három lépésből állnak: 
 

1. aktuális adatbázis felépítése (létesítmény jellemzőit és piaci környezetét tartalmazza),  
2. az adatsor csoportosítása (pl. lineáris regressziós módszer, faktor/klaszter analízis), 
3. egyváltozós módszerekkel kapott eredményekkel való összehasonlítás. 

 
 
 
2. 4. Az ingatlanpiac szereplői, sajátosságai, ciklikussága valamint az ingatlanfejlesztés és az 
ingatlanbefektetés összefüggései  
 
 
GERŐ [2005, 339 p.] szerint „az ingatlanpiac az egyik legkevésbé hatékony piac a 
gyakorlatban, melynek okai a következők: 

- az eladók és a vásárlók, valamint a bérbeadók és a bérlők kevéssé ismerik a piacot, 
- minden telek és épület egyedi jellegű, 
- a megépült épületekhez, lakásokhoz való személyes ragaszkodás, gazdaságilag irracionális 

kötődés, 
- a gyorsan megtérülő befektetések hiánya, 
- az ingatlanfejlesztés utáni hasznosítás-váltás nehézségei, 
- az építőipar lassú reagálása a kereslet változásaira, 
- az engedélyező hatóságok monopóliuma, 
- az ingatlanfejlesztések engedélyezésének magas kockázati tényezői.“ 

 
A piac további sajátossága, hogy helyhez kötött. A fent felsorolt akadályok megnehezítik az 
ingatlanpiac egyensúlyának elérését és azt labilissá teszik. Ilyen körülmények között a szakmai 
munka nagymértékben felértékelődik. 
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Az ingatlanok hasznosítása többféleképpen történhet típusuktól, jellegüktől, elhelyezkedésüktől, 
funkciójuktól, és műszaki állapotuktól függően [GERŐ 2005]: 

- saját használat, 
- bérbeadás, 
- értékesítés. 

 
 
Az ingatlanpiac szereplői 
 
 
„Az ingatlanpiac látszólag sokszereplős, áttekinthetelen érdekviszonyok összessége, melyben 
sokszor maguk a szereplők meg sem jelennek, csupán képviselőik, közvetítőik, szakértőik útján.“ 
[GERŐ 2005, 351 p.] A 13. ábra mutatja be ezeket a kapcsolatokat. 
 

Kínálati oldal      Keresleti oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ábra: Az ingatlanpiac szereplői 
Forrás: (GERŐ 2005, 353 p.) 

 
 

„A szereplők kaotikus sokasága azt is mutatja, hogy az ingatlanpiac önmagában „nem áll meg“, 
működéséhez a vevőn és az eladón kívül még sok katalizáló tényezőre van szükség. Katalizátor 
szerepet játszanak az ingatlanfejlesztők, az ingatlan-tanácsadók, az ingatlankezelők, az 
ügynökségek, az ingatlanszakértők, a pénzintézetek, az ügyvédek és a média. Az állam és az 
önkormányzatok tulajdonosi szerepe ellentmondásos“ (hatósági és tulajdonosi funkciók ütköznek). 
[GERŐ 2005, 353 p.]  
 
 
Az ingatlan-befektető általában két dologban érdekelt:  
 

- az ingatlanból származó folyamatos jövedelmek realizálásában és/ vagy 
- az ingatlan tőkeértékének emelésében. 

 
 
„A befektetői szemlélet a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektető jövőbeni hasznokat vásárol, 
melyeket vagy folyamatosan, vagy egy későbbi időpontban realizálhat. Döntéseiben a várható 
jövedelmek értékét a lehető legpontosabban igyekszik meghatározni, de mivel ez csak a jövőben 
várható, döntése becslésen alapszik és kockázattal jár. A befektető egész tevékenysége ezen 
becslések pontosítására és a kockázatok lehetséges csökkentésére irányul.” [GERŐ 2005, 357 p.] 
 

 
 
Rövid távú hitelezők 
Pénzintézetek 
 

 
 
Hosszú távú hitelezők 
Pénzintézetek 
 

 
Befektetők 

Magánszemélyek 
Társaságok, alapok 
Nyugdíjpénztárak 

Biztosítótársaságok 
Állam 

Önkormányzatok 

Tulajdonosok, eladók 
Magánszemélyek 

Társaságok 
Egyesületek 

Önkormányzatok 
Állam 

Vagyonkezelők 
Alapkezelők 

A piac aktív szereplői 
Ingatlanfejlesztők 

Ingatlanügynökségek 
Ingatlan-tanácsadók 
Ingatlan értékelők 
Ingatlankezelők 

Ügyvédek, jogászok 
Építészek 
Hatóságok 

Média 

Vevők, bérlők 
Üzemeltető társaságok 

alapkezelők 
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A beruházási döntések a fentieknek megfelelően függnek az alábbi tényezőkre vonatkozó 
várakozásoktól:  

- a várható pénzkiadások és pénzbevételek nagysága,  
- a várható pénzkiadások és pénzbevételek időzítése,  
- fentiek kockázatossága.  

 
  
A befektető midig több alternatíva közül választ, így a lehetséges befektetéseket folyamatosan 
összehasonlítja. Az elvárt hozam nagyságának megállapításakor figyelembe kell venni a kockázat, 
a hozam és a tőke alternatív költségének a kapcsolatát. A hozamráta mindig egy arányszám, a 
befektetés éves nettó jövedelmének és a befektetett tőke nagyságának aránya. A kockázatok 
csökkentésének egy lehetséges módja a befektetési portfolió különböző befektetési formák közötti 
megosztása, melyet a 14. ábra mutat be.   
 
 

 
 

14. ábra: Befektetési lehetőségek – megtakarítási formák 
Forrás: [GERŐ, 2005 358 p.] 

 
 
„A legkevesebb kockázattal az államkötvények járnak, de ezek várható hozamai a 
legalacsonyabbak. Az ingatlanbefektetések kockázata a szerződések típusától függően analóg 
módon kezelhető az értékpapír-piaci kockázatokkal és hozamokkal.” [GERŐ, 2005 360 p.]    
 
 
 
Az ingatlanpiac ciklikussága 

 
 

A piac főbb részterületei a következők: 
 
 1. irodapiac, 
 2. logisztikai piac, 
 3. kereskedelmi ingatlanok piaca, 
 4. lakóingatlanok piaca, 

5. építési telkek piaca. 

Az egyedi befektető befektetési 
lehetőségei 

közvetett (intézményeken keresztül, 
melyek befektetnek kötvénybe, 

részvénybe ingatlanba, 
képzőművészeti alkotásba 

közvetlen 

bankbetét kötvények 

részvények 

befektetési társaságok biztosítótársaságok 

ingatlanok 

lakás-takarékpénztár 

festmény, bélyeggyűjtemény holdingszervezetek nyugdíjalapok 

ingatlanalapok befektetési alapok 
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Ezek közül a dolgozatban meghatározott célkitűzésnek megfelelően csak a kereskedelmi 
ingatlanok piacát érintem részletesebben.  
 
A magyar ingatlanpiacon az elmúlt 15 évben jelentős fejlődést figyelhettünk meg. Az ingatlanpiac 
egyes szegmensei a gazdaság növekedésével és visszaesésével (ciklikusságával) együtt változnak.  
 
A gazdaságban expanziós és zsugorodó szakaszok követik egymást, ezen ciklusok hossza és 
mélysége többnyire eltérő. A recesszió és a fellendülés ismétlődő váltakozásai alkotják a 
konjunktúraciklust. [BODIE – KANE – MARCUS 2005] 
 
 
Az általános gazdasági ciklus négy részből áll  [SZALAY 2009, 223 p.]: 

1.) Recesszió 
2.) Depresszió 
3.) Fellendülés 
4.) Prosperitás 
 
 

SZALAY [2005, 224 p.] és [PEISER-FREJ, 2003 15 p.] is ennek megfelelően az 
ingatlangazdaság ciklikusságának is négy szakaszt állapít meg: 

1.) Túlkínálat 
2.) Kiigazítás 
3.) Stabilizáció 
4.) Fejlesztés  

 
 
 Az általános gazdaság ciklikus működésével magyarázható meg a túlkínálat megjelenése az 
ingatlanpiacon (15. ábra). A jóléti szakasz következménye a túlkínálat kialakulása. Ilyenkor egy 
megnövekedett ingatlankínálat van jelen a piacon, míg a lassuló piaci kereslet miatt csökken az 
ingatlanok hosszú távú átlagos kihasználtsági rátája. A kiigazítási periódusban továbbra is csökken 
a kereslet, ami miatt a tulajdonosok kénytelenek csökkenteni a bérleti díjak színvonalát. Ebben a 
szakaszban a tulajdonosok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert egyrészt továbbra is növekszik 
az üresedési ráta, csökken a kihasználtság és ezzel együtt a csökkentett bérleti díjakból származó 
bevételük is alacsonyabb. Ilyenkor az új vagy tervezett beruházásokat többnyire leállítják, a pedig 
már kivitelezés alatti ingatlanok befejezését igyekszenek későbbre tolni a tulajdonosok. Az 
általános gazdasági növekedés hatására az ingatlangazdaság is átkerül a stabilizáció szakaszába. 
Ilyenkor a már meglévő ingatlanállomány még képes ellátni a lassan növekvő keresletet, mely 
ahhoz vezet, hogy a kiadottsági ráta javulni fog és a bérleti díjak színvonala is emelkedni kezd. 
Ezen folyamat eredményeképpen a tulajdonosok fellélegezhetnek, jövedelmi helyzetük javulni fog, 
ezáltal újabb hiteleket vehetnek fel, ami újabb fejlesztéseket fog lehetővé tenni. Ezzel el is 
jutottunk a fejlesztés szakaszába, ahol a piaci igények növekednek, melyeket a fejlesztők ki is 
tudnak elégíteni. [KURUCZ, 2010]  
 
 
DOWNS [1991] szerint az ingatlangazdaság - mivel az általános gazdaság része- ugyanazokra a 
gazdasági hatásokra reagál, mint az általános gazdasági ciklus, de lassabban és erősebben, mint az, 
így nem minden esetben tükrözi teljesen az általános gazdasági ciklus mozgásait. Lokális jellege 
miatt egyes piacok jobban, mások kevésbé érintetek a változásokkal. Ezt a véleményt magam is 
osztom, mert akár az egyes részpiacok, akár az egyes régiók tekintetében láthatók ma 
Magyarországon is eltérések.  
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15. ábra: Az ingatlangazdaság ciklusai 

Forrás: [MUELLER, 2006 14 p. 
 

Magyarázat: 
Phase I – Stabilizáció (csökkenő üresedési ráta, nincsenek új fejlesztések) 
Phase II. – Fejlesztés (csökkenő üresedési ráta, új fejlesztések) 
Phase III. – Túlkínálat (növekvő üresedési ráta, új fejlesztések) 
Phase IV. – Kiigazítás (növekvő üresedési ráta, nagyobb verseny) 
lT Occupany Average – Hosszú távú átlagos kihasználtsági (kiadottsági) ráta 
 
A Price WaterhouseCoopers „Real Estate Cycle Metology” [P.F. KORPACZ, 1999] című speciális 
riportjában azt írja, hogy mind a négy fázist alapvetően hat tényező határozza meg. 
 
Ezek pedig a következők:  

1.) Kereslet 
2.) Kínálat  
3.) Üresedési ráta 
4.) Bérleti díjak alakulása 
5.) Tőkésítési ráta 
6.) Befektetői haszon 

 
Az ingatlangazdaság – saját belső törvényszerűségei ellenére – többé-kevésbé leképzi a gazdaság 
általános mozgását, folyamatát. Ugyanakkor, összehasonlítva más gazdasági alapkategóriákkal 
(kamatlábak, árak, bérek, stb.) meglehetősen késve reagál a változásokra. Ezt magyarázza az 
ingatlangazdaság viszonylagos nyugodtsága, ami –többek között – az ingatlanbefektetések 
hosszabb megtérülési idejében, a bérleti szerződések relatív tartósságában jelentkezik, és ami a 
lassabb reagálást magyarázza. Az ingatlangazdaság más ágazatokkal összehasonlítva rendkívül 
alkalmas a prosperitási szakasz meghosszabbítására, ugyanakkor a recesszió sokkal inkább 
visszavetheti, mint más iparágakat. [SZALAY, 2005] 
 
Az üzlethelyiségek piacán az elmúlt 15 évben nagyobb átrendeződést lehetett megfigyelni. A 90-es 
évek végére az önkormányzatok mellett megjelentek a hipermarketek és bevásárlóközpontok, mint 
igazi piaci szereplők. A vásárlóerő viszonylag rövid idő alatt a bevásárlóközpontokban és 
hipermarketekben koncentrálódott. Az új kereskedelmi formák gyorsan elkezdték változtatni a 
vásárlási szokásokat, megjelenésükkel és kényelmes vásárlási lehetőség kínálatával hamar 
elhódították a vásárlókat a hagyományos kiskereskedelemtől. Hazai és külföldi tapasztalatok 
alapján megállapítható, hogy a utcai kereskedelem nem tűnik el az üzlethelyiség piacról, hanem 
átstrukturálódás következtében inkább a szolgáltatások fognak oda csoportosulni. [GERŐ, 2005] 
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Az ingatlanfejlesztés és az ingatlanbefektetés összefüggési  
 
 
SOÓKI-TÓTH megfogalmazásában „az ingatlanfejlesztés olyan értékteremtő kreatív folyamat, 
amely során az ingatlanfejlesztő kockázatot vállal a fejlesztés pénzügyi eredményének, a 
megszerezhető haszonnak a reményében.” [2005, 259 p.] 
 
Egy sikeres ingatlanfejlesztés nyereséget jelent a vállalkozó mellett a vásárlók és bérlők számára 
is, sőt az épített környezet is gazdagodik általa. Mint minden beruházásnak, az ingatlan-
beruházásoknak is vannak kockázatai, amelyek többnyire arra az ágazatra jellemzőek, amelyben 
maga az ingatlan-beruházás megvalósításra kerül, ezek a kockázatok elsősorban nem az ingatlannal 
kapcsolatosak. Hétköznapi értelemben véve egymás mellett használjuk az ingatlanbefektetés és 
ingatlanfejlesztés fogalmakat, megkülönböztetni őket legegyszerűbben a kockázatvállalás mértéke 
alapján lehet. Az ingatlanfejlesztés tulajdonképpen egy beruházás. Az ingatlanfejlesztés egy jó 
értelemben vett spekuláció, mivel a folyamat elején nem mindig van meg a megrendelő az adott 
projektre. A beruházói kockázat csak a megvalósulást meghatározó tényezőkben rejlik, míg a 
fejlesztő az ingatlanpiac állandó változásának is ki van téve. Az ingatlanfejlesztő a fejlesztés során 
elsősorban mások pénzét fekteti be, saját tőkerésze többnyire csak kicsi a beruházásban. A fentiek 
alapján az ingatlanfejlesztés két alapfilozófiája a kockázatcsökkentés és az értékteremtés. [SOÓKI-
TÓTH, 2005]    
 
Az ingatlanbefektetési döntések meghozatala során kiemelt szerep jut az általános gazdasági 
környezet, vizsgálatának. Fontos még az aktuális és a várható politikai döntések (pl. kormányzati 
megrendelés lakóingatlanok építésére) és a környezeti hatások mérlegelése, valamint 
hatástanulmányok készítése.   
 
Ez a következő területekre terjed ki:  

- a piaci környezet (kereslet és kínálat viszonya), 
- a pénzügyi-gazdasági környezet, gazdasági számítások, 
- a jogszabályi környezet és szervezeti feltételrendszer.  

 
Ezek együttes elemzése alapján vonhatók le következtetések egy-egy ingatlanbefektetéssel 
kapcsolatos üzleti kockázat nagyságára.  
 
Az ingatlanfejlesztés általános folyamata a következőképpen néz ki [SOÓKI-TÓTH, 2005]: 
 

1. piaci igény meghatározása és az ezt kielégítő ingatlantermék megfogalmazása, 
2. alkalmas földterület megszerzése, az építés feltételeinek jogi-műszaki megteremtése, 
3. fejlesztési és finanszírozási folyamat megtervezése,  
4. projekt lebonyolítása,  
5. az ingatlantermék értékesítése.  

SOÓKI-TÓTH [2005] szerint a piac szerelőinek motivációi eltérőek lehetnek, azonban a piac 
egészének dinamikájáról az ingatlantermékek esetében az elemzés a következő fő információk 
alapján tájékozódhatunk: 
 

1. régió vagy város átfogó gazdaságelemzése (jelenlegi állapot, jövőbeni dinamika), 
2. kínálati oldal (telek kínálat, ár, megközelíthetőség, infrastruktúra, munkaerő kínálat stb.), 
3. keresleti oldal (régióba, városba potenciálisan beköltöző gazdasági társaságok, 

vállalkozások).   
 
Az ingatlanpiaci elemzések a következő adatbázisokra, információkra támaszkodnak:  
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1. statisztikai adatok (GDP, demográfiai mutatók, a népesség gazdasági aktivitásának mutatói, 
gazdasági mutatók, infrastrukturális mutatók, ingatlan-tanácsadó cég saját adatbázis), 

2. közvetlen vizsgálat útján beszerezhető adatok, 
3. ún. puha adatok (a fenti kettőből kialakított kép árnyalásához).  

 
SOÓKI-TÓTH [2005] azt mondja, hogy a keresleti oldal elemzése a következő fő elemeket 
tartalmazza: 
 

1.) A népességre és a háztartásokra vonatkozó adatok, demográfiai jellemzők, növekedési  
minták, általános gazdasági trendek, 

2.) A háztartások jövedelmi, kereseti viszonyai, vásárlási hajlandóság, vásárlóerő, egy főre jutó 
bevétel, általános előrejelzések 3 és 5 éves távlatban, 

3.) Foglalkoztatottsági adatok, szerkezeti mutatók, aktív keresők aránya, 
4.) Költözésre és ingázásra vonatkozó adatok, mutatók, 
5.) Elsődleges, másodlagos és periférikus vonzáskörzet feltérképezése, 
6.) Egyéb az adott ingatlantípus szempontjából érdekes mutatók. 
 

A kínálati oldal elemzése a következő elemekből tevődik össze: 
 

1.) A már működő versenytársak listába foglalása, elemzése, 
2.) Üresedési ráták és az üres területek jellemzői, 
3.) Jelenlegi területi felosztás, beleértve a bérlői típusokat vagy a projekt vevőjét is, 
4.) Fejlesztés és engedélyeztetés alatt lévő projektek felsorolása, elemzése, 
5.) Piaci bérleti díjak vagy eladási árak és ezek elhelyezkedés és minőség függvényétől történő 

alakulása, 
6.) A már meglévő és fejlesztés alatt lévő projektek jellegzetességei, előnyei, 
7.) Bérleti vagy eladási kondíciók, engedmények (pl. bérleti díjmentes időszak, ingyenes igény 

szerinti kiépítés, stb.), 
8.) Becsült piaci részesedés, négyzetméterre eső forgalom, ajánlott jellegzetességek, mágnes 

bérlők. 
 
Az elemzőnek a felsoroltakon kívül sok más tényezőt is vizsgálnia kell, beleértve olyan mutatókat, 
mint a jövőbeni növekedési potenciál, a beépíthető területek aránya, a telekárak, kereskedelmet 
érintő adók változása, infrastrukturális fejlesztések, stb. Az ingatlanpiaci elemzések magukba 
foglalják az objektív, méréseken alapuló adatokat és a korábbi piaci tapasztalatokat. Igazán sikeres 
csak az a projekt lehet, ahol a fejlesztő a racionális megállapításokat képes ötvözni a 
megérzésekkel, az intuícióval.     
 
 
 
2. 5. Pénzügyi háttér és a vállalati stratégia 
 
 
A vállalati stratégia és a projektek kapcsolata 
 
 
CHIKÁN [2004, 25 p.] megfogalmazásában az „üzleti vállalkozás alapvető célja a fogyasztói 
igények kielégítése nyereség elérése mellett” és „a vállalatot minden más olyan szervezettől, amely 
emberi szükségleteket elégít ki, megkülönbözteti a profitszerzés célja”. FARKASNÉ-MOLNÁR 
[2006 146 p.] ugyanebben fogalmazza meg egy vállalkozás célját.  
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GÖRÖG [2005] szerint egy profitorientált vállalkozás mindig valamilyen körülhatárolható feladat 
ellátása érdekében működik. A szervezet feladatait a belső és külső környezet egyaránt alakítja. A 
szervezetek működésében lévő kettősség miatt a vállalatok vezetése többdimenziós feladat.  
 
A vállalat a következő dimenziókban működik: 

1. operatív menedzsment: napi eredményes működés biztosítása 
2. stratégiai menedzsment: jövőbeni hosszú távú változási pálya, stratégia és jövőkép 

kialakítása 
3. projektmenedzsment: stratégiai célok realizálását segíti elő 

 
A stratégia a vállalati működést, azaz a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait fogalmazza 
meg a vállalat helyzetének értékelése és a környezet előrejelzése alapján.  
 
A vállalati stratégia szintjei: 

1. a vállalat egészének stratégiája, 
2. az egyes üzleti egységek stratégiája (egymástól jól elkülöníthető üzleti területek a 

vállalaton belül),  
3. a vállalat funkcionális részegységeinek stratégiája. 

 
 
Üzletági portfolió 
 
 
A vállalati szintű stratégiának választ kell adnia arra a kérdésre, hogy miért éppen a meglévő 
stratégiai egységek szerepelnek a portfolióban és arra is, hogy mi a terv ezen üzleti egységek 
további fejlődésével kapcsolatban.  
 
Elemezni a következő kritériumoknak való megfelelést szokták: 
 

- a portfolió kiegyensúlyozottsága, 
- az egyes üzleti egységek értéke a vállalat szempontjából, főként a nyereségességi és 

a növekedési potenciálra koncentrálva, 
- az üzleti egységek közötti szinergia. 

 
Ezen három tényező elemzését a „klasszikus” BCG (Boston Consulting Group) növekedés mátrixa 
tudja jól láthatóan bemutatni [CHIKÁN, 2004 470 p.]: 16. ábra 
 
 
Az ábra azt mutatja, hogy 
 
- sztárok: magas piaci részesedés – központnak támogatni kell őket 
- kérdőjelek: magas növekedésű piacon alacsony növekedés – központnak döntenie kell, hogy 

milyen mértékben támogatja az egyelőre bizonytalan üzleteket 
- fejőstehenek: stabil, alacsony növekedésű piacon hozzák a korábbi befektetések pozitív 

következményeit, fejleszteni nem kell, csak azt biztosítani, hogy alacsonyan tudják tartani a 
költségeiket 

- kutyák: legnehezebb helyzetben lévő egységek, alacsony részesdéssel, alacsony növekedésű 
piacokon, el kell gondolkodni, hogy érdemes-e fenntartani a tevékenységet 
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16. ábra: A BCG portfoliómátrixa 
Forrás: [CHIKÁN, 2004 471 p.] 

 
A stratégia megvalósításának leghatékonyabb eszköze a projektmenedzsment, mely egy olyan 
feladat, mely a vezetési ismereteket, az erőforrásokat, az információkat és a módszertani- és 
technikai eszköztárat fogja össze egy konkrét meghatározott cél elérése érdekében. A stratégia 
három fő fókusza a stratégiai elemzések, a stratégia megfogalmazása és a stratégiai 
megvalósítás feltételrendszerének kialakítása.  
 
 
A hosszú távú stratégia és ezzel az egyes projektek megvalósítási eredménye alapján több 
kategória létezik: 
 - beruházási projektek 
 - kutatási és fejlesztési projektek 
 - szellemi szolgáltatási projektek. 
 
A disszertáció témája miatt én részletesebben csak a beruházási projektekkel fogok foglakozni, 
mivel az ingatlanprojektek ide tartoznak. Az ingatlanprojektek komplex és egyedi feladatok, 
alapvető sajátosságuk a bizonytalanság és olyan kölcsönös függőségek, melyek befolyásolják a 
projekt teljesítési folyamatát.  
 
Mivel az ingatlanprojektek a beruházási projektek csoportjába tartoznak, rájuk is jellemző a 
beruházási projektciklus, melyet az 17. ábra mutat be.  
 

 
17. ábra: A projektciklus modellje 

Forrás: [GÖRÖG, 2005 163 p.]  
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A teljes projektciklus GÖRÖG [2005] szerint négy fő tevékenységi fázisból áll: 
 

1. projektkialakítás, 
2. odaítélés, 
3. teljesítés, 
4. utóelemzés. 
 

„Ezeket a szakaszokat három alapvető kritikus döntési pont választja el egymástól, miközben maga 
a ciklus az elő fázissal a szervezet stratégiájából indul ki és az utolsó szakaszban oda is tér vissza.” 
[GÖRÖG, 2005 163 p.] Ezt az általam ismert vállalatok projektmenedzsment gyakorlata is 
alátámasztja.   
 
A projektkialakítási szakasz legfontosabb feladata a megvalósíthatósági tanulmányok készítése, 
mivel ez a tevékenység alapozza meg az adott projekt melletti döntést és így ezzel el is vezet az 
első kritikus döntési ponthoz. Az odaítélés szakasz főként a projektstratégiát tartalmazza, a 
teljesítés szakasza során a jelentkező költségekkel kapcsolatos kockázatok és felelősségek 
elemzése zajlik, míg a negyedik szakaszban a projekt már a szervezet operatív működésének 
részévé válik, így itt már azt vizsgáljuk, hogy a projekt mennyire váltotta valóra a hozzá fűzött 
célokat.  
 
A megvalósíthatósági tanulmányok ingatlanprojektek esetében a következő résztanulmányokat 
foglalják magukba:  
 
 - műszaki megvalósíthatóság, 
 - környezet-ökológiai hatástanulmány, 
 - telepítés földrajzi helyszínére vonatkozó tanulmány, 
 - projekt-marketing tanulmány, 
 - piaci tanulmány, 
 - pénzügyi megvalósíthatóság, 
 - kockázatokra vonatkozó tanulmány, 
 - fenntarthatóságra vonatkozó tanulmány. 
 
A disszertáció témája miatt én csak a pénzügyi beruházás-gazdaságossági elemzésekkel fogok 
foglalkozni.  
 
 
 
2. 6. A beruházást megelőző befektetés-megtérülési elemzések  
 
 
Pénzügyi szempontból alapvetően abban vagyunk érdekeltek, hogy a megtakarításainkból 
származó befektetéseink értékállóak legyenek, sőt növekedjen is az értékük. A megtakarítás, 
vagyis (a fogyasztásra) fel nem használt jövedelem a befektetés lehetőségét teremti meg, de nem 
vezet automatikusan befektetéshez. [SÓVÁGÓ, s.a.] 
 
 
Minden sikeres befektetéshez három alapvető dolgot kell ismernünk: 
 

1. célok, lehetőségek, korlátok, 
2. befektetés tárgyának sajátosságai, 
3. miként működik a piac, ahol a befektetéseinket eladhatjuk.  
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A befektetés tárgya és piaca alapvetően meghatározzák, hogy hogyan alakul a kockázat és a 
likviditás. A likviditásnak természetesen ára van. Befektetőként általában két egyszerű kérdésre 
akarunk választ kapni, egyrészt arra, hogy a ma befektetett összeg mennyit ér majd a jövő egy 
meghatározott időpontjában, másrészt azt, hogy ma mennyi pénzt kell ahhoz befektetni, hogy egy 
jövőbeni időpontban egy meghatározott pénzösszeggel rendelkezzünk.  
 
A befektetők több szempont alapján csoportosíthatók SÓVÁGÓ [s.a.] szerint: 
 
 - befektetés időhorizontja, 
 - kockázathoz való viszony, 
 - befektetett összeg nagysága (kisbefektető vagy intézményi befektető), 
 - saját vagy mások megtakarításából végzi, 
 - saját maga vagy mások számára végzi,  
 - döntéshozatal módszere (aktív vagy passzív). 
 
 
A kifejezetten bevásárlóközpontokkal és kiskereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó befektetők 
általában két csoportra oszthatók a tulajdonosi viszonyokat vizsgálva [ICSC, 1999]:   
 

- értékesítési céllal befektető fejlesztők: a bevásárlóközpont vagy kereskedelmi egység 
felépítése és megnyitása után gyors értékesítés következik, 

- hosszú távú tulajdonosok: határozatlan ideig tartják az egységet a portfóliójukban vagy 
akkor értékesítik, amikor a feltételezett maximális értéket kapják meg az ingatlanért.  

 
 
A vállalati pénzügyi döntéseket két csoportra lehet bontani: 
 
 1.) befektetési (beruházási) döntések: eszközoldal 
 2.) finanszírozási döntések: forrásoldal 
 
 
A befektetések közül a reáleszközökbe való befektetést nevezzük beruházásnak. A beruházási 
döntések célja, hogy a vállalat saját tőkéjét, tulajdonosai vagyonát növelje. A beruházások 
megvalósíthatósági kritériumai azt mérik, hogy érdemes-e a beruházást megvalósítani. A 
beruházásokkal kapcsolatos elfogadási kritériumoknak mindig van egy küszöbértéke (pl. NPV 
esetében a 0). Tekintve, hogy egy-egy beruházási javaslat elfogadását többféle körülmény is 
befolyásolja, nem biztos, hogy minden pozitív nettó jelenértékű projekt elfogadásra kerül. A 
vállalatok fontos feladata, hogy felmérjék az erőforráskorlátokat, mivel erőforrás korlátok nélküli 
helyzet csak ritkán fordul elő. Többnyire fő paraméter a pénz vagy az idő szűkössége, de 
ingatlanprojekt esetében akár a beépíthető telek nagysága is ez lehet. A szűkös kapacitások miatt az 
egyes projekteket rangsorolni kell, de a sorba állításkor nem csak az erőforrás korlátokat, hanem a 
küszöbértékeket is figyelembe kell vennünk. A megtérülési mutatószámok ennek megfelelően 
kétféle értékelésre alkalmasak: egyrészt a küszöbértékhez való viszonyításhoz, másrészt a szűkös 
kapacitás esetén az adott mutatószám értékei alapján való sorba rendezéshez. [FAZAKAS, 2009b] 
Napjainkban, a banki finanszírozás szűkös elérhetősége miatt kifejezetten fontos az egyes  tervezett 
beruházások rangsorolása, melyek közül csak azokat érdemes megvalósítani, melyek megtérülése a 
vállalat szempontjából mérlegelve, a legjobb megtérülést eredményezi.   
 
SOÓKI-TÓTH [2005] szerint az ingatlangazdaságossági számítások alapfilozófiája, hogy az 
ingatlanra, mint időben realizálódó pénzáramra tekintünk és minden egyes szempont ennek 
rendelődik alá. Gyakorlatilag a bevételek és kiadások időbeliségére koncentrálunk. A kiindulási 
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alap mindig az, hogy a pénznek időértéke van, vagyis a betétért kamat jár, a befektetett tőkének 
pedig hozama van.  
 
„A befektetők a jövő érdekében ruháznak be” és „a lehető legnagyobb megtérülés elérésére 
törekszenek, ezt a célt azonban a kockázat korlátozza”. [BÉLYÁCZ, 2007 24 p.] 
 
„A bizonytalanságot és a kockázatot a beruházási döntésekre értelmezve, a közöttük lévő 
összefüggés megközelítően a következők szerint fogalmazhat meg: a bizonytalanság a döntésekre 
jellemző kategória, a kockázat pedig a döntéssel járó bizonytalanság következménye, amely ha 
realizálódik kockázati veszteség formáját ölti.” [BARTA, 1979 127 p.] 
A bizonytalanság egy része szubjektív (információgyűjtéssel csökkenthető) objektív (döntéshozó 
által nem befolyásolható).  
 
 
A bizonytalanságok lehetnek:  
 - időben állandó, 
 - átmeneti jellegű. 
 
 
Jellegük szerint lehetnek: 
 - műszaki tényezők,  
 - piaci tényezők (kereslet, ár),  
 - megvalósítási folyamat tényezői (kivitelezés), 
 - üzemeltetés tényezői (anyag, munkaerő stb.), 
 - finanszírozási tényezők (forrásképzés, szabályozás).  
 
 
Kockázati szint szerint a következő csoportosítást lehet készíteni [KESZTHELYI, 2000]: 

- makro szint: egy adott ország általános gazdasági és politikai helyzetének a vállalkozásra 
gyakorolt hatásai, 

- ágazati szint: ágazatspecifikus tényezőktől függ, 
- vállalati szint: vállalat pénzügyi helyzetével, tulajdonosaival, termelési tényezőivel   

összefüggő kockázat. 
 
 
A bizonytalanság mérésének és a kockázat számításának módszerei a teljesség igénye nélkül: 
 - párhuzamos számítások végzése, 
 - érzékenységi vizsgálatok, 
 - diszkontálás, 
 - valószínűségszámítás, 
 - szimuláció, 
 - háló- és döntési modell technika, 
 - értékelemzés, 
 - brainstorming. 
 
 
Az ingatlanbefektetések speciális formái az ingatlanbefektetési alapok, amelyek száma és értéke 
Magyarországon a válságig növekedett.  
 
A BAMOSZ [2010] adatai alapján 1997 és 2010. között a 18. ábra szerint oszlott meg ez egyes 
alapokban lévő pénz mennyisége. Látható, hogy az ingatlanalapok 2006-ban érték el a 
maximumot. Ezután 2009-ig folyamatos csökkenés jellemezte őket, majd 2010-től újra 
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emelkedni kezdett az ingatlanalapokba beáramló pénz összege és bár az ábra még nem mutatja, 
ez a tendencia 2011-ben is folytatódott.  
 
 

 
18. ábra: A magyar alapok összetétele 1997-2010. között 

Forrás: BAMOSZ [2010] 
 
 

CZOBOLY [2011] szerint a magyar ingatlanalapok 2011-ben az ingatlanpiac stagnálása ellenére is 
növelték vagyonukat, 2011. végé közel 414 milliárd forint volt ingatlanalapokban, mely 11 %-os 
piaci részesedést jelentett az alapok piacán.  
 
 
A magyar ingatlanalapok piaca koncentráltságot mutat, a legjelentősebb szereplő az Erste 
ingatlanalap, mely a piac 45 százalékát adja, a 11. táblázat jól ábrázolja, hogy a többi szereplő piaci 
részaránya jóval kisebb. Ebből is látszik, hogy a magyar ingatlanalapok összesített teljesítményét 
valójában csak néhány alap határozza meg.  
 
 
A 2011. év hozamnövekedésében közrejátszott, hogy a két legnagyobb szereplő, az Erste és a 
Raiffeisen ebben az évben egy biztonságos befektetési stratégiát választott, mindkét alap kevesebb 
ingatlant és több likvid eszközt szerepeltettet a portfoliójában, mint korábban. Néhány ingatlanalap 
pedig úgy tudott növekedést kimutatni, hogy a korábbi leértékelések után 2011-ben folyamatos 
felértékelést hajtott végre.  
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11. Táblázat: A magyarországi  ingatlanalapok nettó eszközértéke és piaci részesedése 2011 

 
 Forrás: CZOBOLY [2011]  
 
A magyar ingatlanalapok 2011-ben növelték vagyonukat, de a korábbi, a válságot megelőző 
népszerűségüket nem tudták visszanyerni. A magyar befektetők számára elérhető alapok fele 
veszteséget termelt 2011-ben, melyet a 19. ábra szemléltet.  
 

 
19. ábra: A hazai ingatlanalapok 2011. évi hozama 

Forrás: CZOBOLY [2011] 
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A táblázatot elemezve megállapítható, hogy a három vállalatos koncentrációs ráta 70,65 %, a 
négy vállalatos 79,24%, melyek meghatározó piaci részesedést jeleznek. Ha a 4 vagy a 8 
legnagyobb vállalat koncentrációs rátája nagyobb, mint 60%, akkor a versenyt nagymértékben 
akadályozza.  
 
A koncentrációs ráta képlete a következő: 
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1

vagy

i
i

CR MS
=

= ∑  

 
A közgazdaságtanban a Herfindahl–Hirschman-index a piaci koncentráció egyik mérőszáma. 
Egy adott gazdasági szektor Herfindahl–Hirschman-indexe a piacon lévő vállalatok piaci 
részesedésének négyzetösszege. A HHI értéke 0 és 1 között van; a 0-hoz közeli érték annak a jele, 
hogy a piacon sok, egyenként csekély piaci részesedéssel bíró szereplő van, míg az 1-hez közeli 
érték monopol, de legalábbis oligopol helyzetet tükröz. A HHI-t a különböző állami felügyeleti 
szervek gyakran használják arra, hogy megállapítsák, nincs-e veszélyben a piaci verseny. A 
Herfindahl-Hirschman-index 3 vállalatra számított értéke 2350,5, ami szintén túlzott 
koncentráltságra utal. Az index maximuma 10.000 (1 szereplő, piaci részesedése 100%). Nagyon 
koncentrált a verseny 1800-tól. Verseny-piacokról beszélünk ott, ahol a Herfindahl-index 1000 és 
1800 között van. 
 
A Herfindahl–Hirschman-index képlete a következő: 
 

2

1

n

ii
H MS

=
=∑  

 
A RESOURCE.HU [2012] szerint „az  európai ingatlanszektor egyik legfontosabb befektetői 
körének, a német nyílt végű ingatlanalapoknak továbbra is bizonytalan a jövője.” Ennek oka, hogy 
likviditási problémáik vannak és a válság óta a befektetői bizalom is mélyponton van, így 
valószínűsíthető, hogy közel egyharmaduk csődbe fog menni. A kérdés csak az, hogy ennek 
milyen hatása lesz Magyarországra, hiszen korábban ezek az alapok nagyon aktívak voltak a 
régióban és a magyar piacon is. 
 
 
 
A beruházás gazdaságossági vizsgálatok 
 
 
„A beruházások gazdaságossági vizsgálatának, értékelésének a gazdasági tevékenységek általános 
értékelésével szembeni sajátossága, hogy egyrészt különböző dimenziójú értéknagyságok, másrészt 
naturáliák és ugyancsak különböző dimenziójú értéknagyságok egybevetését jelenti.” [BARTA, 
1979 24 p.]  
 
„A gazdaságossági vizsgálat nem maga a döntés, de a döntéselőkészítés egyik legfontosabb 
információja.” [ILLÉS, 1990 83 p.]  
 
A gazdaságossági vizsgálatok legfontosabb módszer elemeit a vizsgálat céljai függvényében 
ILLÉS [1990] a 20. ábrán, a következőkképpen foglalja össze: 
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20. ábra: A gazdaságossági vizsgálatok legfontosabb módszer elemei a vizsgálat célja függvényében 

Forrás: [ILLÉS, 1990 85 p.] 
 
 

ILLÉS [1990] szerint minden egyes gazdaságossági számítást hat fő szempont alapján lehet 
jellemezni. A fő típusjegyek szerint lehet a módszereket elemi módszerekre bontani, illetve 
ezekből lehet egy-egy konkrét számítási módszert felépíteni. Az elemi módszerek jelentős részben, 
de nem teljesen függenek egymástól.  
 
 
A beruházás gazdaságossági vizsgálatok sokféle ismérv szerint rendezhetők BARTA [1979] 
szerint is, ezek közül itt csak két rendezőelvet soroltam fel:    
 

1. előzetes és utólagos vizsgálatok: Az előzetes vizsgálatok döntés előkészítésre 
használatosak, különös szerepük az egyes alternatívák közötti választás orientálásában van. 
Az utólagos vizsgálatok a már megvalósított beruházás tényleges ráfordításainak és 
eredményeinek elemzését jelenti, ténymegállapító jellegű, a tapasztalatok leszűrése segít a 
jövőre vonatkozó értékelési módszerek továbbfejlesztésében.  

 
Ha egy beruházást nem akarunk összehasonlítani más beruházásokkal és az adott célra 
nincs több változat kidolgozva, akkor a gazdaságossági értékelés csak valamilyen 
normához, limitértékhez (a mutatószám megkövetelt minimumához vagy megengedhető 
maximumhoz) viszonyítható.  

1. A vizsgálat 
tárgya 

Rendszer, 
rendszerelem 

Elmozdulás 

3. A minősítés 
alapja 

4. A számítás által 
átfogott időszak 

5. Az időtényezők 
szerepeltetése 

6. A vizsgálat 
időpontja a 

megvalósításhoz 
viszonyítva 

2. A megtérülések 
kezelhetősége 

Direkt 

Indirekt 

A megtérülési 
követelmény 
teljesülése 

Kritikus feltételek 
teljesülése 

Egy év 

Több év 

Teljes élettartam 

Statikus 

Dinamikus 

Előzetes 

Közbenső 

Utólagos 
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2. statikus és dinamikus módszerek: A beruházás kapcsán fellépő ráfordításokat és 
eredményeket az idő függvényében konstans, illetve változó tényezőként kezelhetjük. A 
dinamikus gazdaságossági számítási módszereknél időpreferenciát alkalmazunk, azaz 
számolunk az idővel, mint közgazdasági tényezővel. A statikus gazdaságosság-számítási 
módszerek körébe azok a számítási eljárások tartoznak, ahol az időtényező nem szerepel, 
azaz nem veszi figyelembe a pénz időértékét, hanem a különböző időpontbeli pénzeket 
közvetlenül hasonlítják össze.[BOZSIK, 2000]  

 
GÖRÖG [1999] az alábbiakban csoportosítja a beruházás-gazdaságossági számításokat azok 
felhasználhatósága szerint: 
 

1. beruházások közötti választás, 
2. futamidő hosszára vonatkozó számítások, 
3. adott vállalaton belüli optimális beruházási program kialakítására (optimális 

tőkeallokációra) vonatkozó döntések.  
 

„A gazdaságossági kalkulációk célja és jelentősége attól függően változik, hogy mikor készítjük 
azokat. Ennek megfelelően megkülönböztetünk elő- és utókalkulációkat, illetve utóelemzéseket.” 
[GÖRÖG, 1999 367 p.] A 12. táblázat ezt foglalja össze.  
 
12. Táblázat: Az elő-, utókalkulációk és utóleelemzések készítésének ideje, célja és jelentősége 

MEGNEVEZÉS IDŐPONT CÉL JELENTŐSÉG 

ELŐKALKULÁCIÓ 
A beruházás döntés-
előkészítési szakasza 

A beruházási változat 
megvalósításának 

indoklása 

Támpont a beruházási 
döntéshez 

UTÓKALKULÁCIÓ 
Az üzembe helyezés és a 
termelés felfuttatása után 

A tervezett és konkrét 
adatok egybevetése 

Szükséges 
következtetések levonása 

UTÓELEMZÉS Selejtezés után Új beruházás előkészítése Helyi, megbízható adatok 

Forrás: [GÖRÖG, 1999 367 p.] 
 
 

A beruházás-gazdaságossági kritériumokat BARTA [1979] szerint többféleképpen lehet kifejezni: 
 

1. Beruházás-gazdaságossági mutatók képezhetők meghatározott tartalmú gazdasági 
mennyiségek abszolút tömegével (dimenziója: Forint). 

 
2. Általánosabb módszer a hányados formájú mutatók képzése: 

 
több formában szerkeszthetők: beruházás gazdasági eredménye   vagy  
      ráfordítás 
                    

          ráfordítás        
         beruházás gazdasági eredménye 
 

3. A dinamikus módszerrel, az időpreferencia figyelembe vételével meghatározott 
mutatószámok értéke függ az alkalmazott kamatláb (diszkontláb) nagyságától is. 

 
4.  A beruházás-gazdaságossági mutatószámokat általában a vizsgált beruházás(ok) teljes 

adataiból képezzük. Két vagy több beruházás, beruházási variáns összehasonlításánál 
eljárhatunk úgy is, hogy a mutatószámokat a vizsgált beruházási alternatívák azonos jellegű 
adatainak különbségéből, differenciájából számítjuk ki. Ilyenkor nem közvetlenül az egyes 
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beruházások hatásai, hanem a hatások közti különbségek jelentik a gazdaságossági elemzés 
tárgyát.  

 
„A szakirodalom a beruházás-gazdaságossági számítások munkáit két szakaszra osztja. Ezek az 
analízis és a szinttézis. Az analízis szakaszban a hozammutatók és az azokat befolyásoló tényezők 
feltárása, illetve részletes többirányú költségelemzés valósul meg. A szintetizáló munka során a 
megtérülési követelmények teljesülését, annak körülményeit és feltételeit vizsgálják.” [ILLÉS, 
1990 99 p.] 
 
 
 
A beruházások megtérülésének mérésére használt főbb mutatók 
 
 
BOZSIK [2000, 90 p.] definíciója szerint „Beruházásnak nevezzük azokat az egy éven túli 
befektetéseket, melyek reáleszközökbe, azaz nem pénzügyi vagyontárgyakba irányulnak.”  
 
 
A beruházások értékelésére nincs egy általánosan elfogadott rendszer, a gyakorlatban többféle 
módszer terjedt el, melyek mindegyike valamilyen fő szempontra koncentrál.  
 

1.) Megtérülési idő: Arra ad választ, hogy hány évig kell egy beruházásnak működnie 
ahhoz, hogy a befektetett összeg pénzáramlások formájában megtérüljön, azaz hogy 
a beruházás pénzáramainak összege mennyi idő múlva éri el a beruházási 
pénzkiadást. A megtérülési időt kétféleképpen számolhatjuk: 

 
- egyszerű megtérülési idő: Az az időtartam, amennyi idő alatt a beruházásból 

származó pénzáramlások nominális értékben (nem diszkontált) megtérítik a 
beruházott összeget. Hibája, hogy nem veszi figyelembe a pénz időértékét.  

                        t 

MT = t ahol, C0 + ∑ Ci = 0 
                     i=1 
 
- diszkontált megtérülési idő: Az egyszerű megtérülési idő továbbfejlesztése, 

vagyis az az időtartam, amennyi idő alatt a beruházásból származó bevételek 
jelenértékben megtérítik a beruházott összeget (egyfajta kamatköltséget is tud 
mérni).  

                
      

         t
 

     DT = t ahol, C0 + ∑ PV (Ci) = 0 
            i=1 

BÉLYÁCZ [2009], BOZSIK [2000], BREALEY-MYERS [2005] és magam is 
egyetértünk abban, hogy mindkét mutató hibája, hogy a megtérülési idő után 
felmerülő pénzáramokat (hozamokat, megtakarításokat) már nem veszi figyelembe.  

 
2.) Nettó jelenérték (NPV): Egy beruházás nettó jelenértéke a beruházástól várható 

pénzáramlások jelenértékének és a beruházott összegnek a különbsége. A nettó 
jelenérték megmutatja, hogy az adott beruházás végrehajtása mekkora változást 
okoz a vállalat tulajdonosainak vagyonában.  

 
A jelenérték számítás, vagy más néven diszkontálás a jövőbeli pénz jelenlegi 
értékének meghatározását jelenti. [SOÓKI-TÓTH, 2005] 
 



 59 

                  C 
PV = ——— 

                     (1 + r) t 
 

     FV = PV * ( 1 + r ) 
 
   FV: future value = jövőbeli érték (jövőérték) 
   PV: present value = jelenbeli érték (jelenérték) 
   (1 + r ): időegységre vonatkozó kamattényező 

A diszkontálás a legtöbb ingatlangazdasági számítás során legegyszerűbben a 
kamatos-kamat számítás “fordítottjaként” értelmezhető, vagyis a jövőbeli pénz 
jelenlegi értékének meghatározását jelenti. [FAZAKAS, 2009a] 

     PV = FV / ( 1 + r )t 
   t: időtényező 

A diszkontráta megfelelő kiválasztása mind elméletben, mind a gyakorlatban vitatott 
kérdés. A két létező megközelítési mód szerint az egyik szerint ez olyan ráta, 
amelyen a vállalat a tőkét szerzi, míg a másik szerint olyan ráta, amely azt a 
hozamarányt adja meg, amely ugyanezen pénzmennyiség legjobb alternatív 
hasznosításával elérhető. BREALEY-MYERS [2005] ezt a rátát haszonáldozatnak 
vagy a tőke alternatív költségének nevezi.  

Az ingatlanokkal kapcsolatos diszkontráták meghatározása gyakran úgy történik, 
hogy a lehetséges ingatlan-befektetők körében felmérést végzünk arra, hogy az 
egyes befektetési típusoktól milyen hozamot kívánnak meg. [DAMODARAN, 
2006]  

Egy befektetéshez tartozó pénzáramlás (cash-flow) a különböző időpontokban 
esedékes pénzösszegek sorozatát jelenti. Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos 
legfontosabb pénzáramlások a hiteltörlesztési tervek és a befektetési pénzáramlások. 
Jövedelemtermelő ingatlan esetében az éves bevételek és a bevétel terhére történő 
fenntartási kiadások alkotják a cash-flowt. Az üzemeltetés pénzárama ettől 
elkülönül. 

Az ingatlangazdasági döntések előkészítése során nem csak kizárólag a jövőbeli 
pénzáramok jelenértékére vagyunk kíváncsiak, hanem az egyes befektetések 
hozamaira is, vagyis arra, hogy milyen megtérülést jelentenek a jelenbeli befektetés 
összegéhez képest a hasznosítás során várható bevételek. A megtérülés értékelésére 
többféle mutatószámot alkalmazhatunk.  

A nettó jelenérték számítás a dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások egyik 
alapvető eszköze. A beruházások többnyire egy kezdeti befektetéssel kezdődnek, 
majd idővel kisebb-nagyobb újabb ráfordításokat igényelnek, míg a beruházás 
megtérülése megkezdődik. A különböző ráfordítások és pénzhozamok nem egy 
időpontban jelentkeznek, ezért nem lehet őket egyszerűen összegezni. A nettó 
jelenérték számítás ezt a problémát küszöböli ki, és számításba veszi a pénz 
időértékét, azért, hogy a beruházások megkezdése előtt kiszámolható legyen a 
várható ráfordítások és hozamok ismeretében a teljes nyereség. 
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Definíció szerint a nettó jelenérték olyan jövedelemmutató, amely azt fejezi ki, hogy 
a befektetésnek a befektetés elvárt hozamával számított jelenértéke mennyivel 
nagyobb vagy kisebb, mint az a ráfordítás (beruházási érték), amellyel 
hozzájuthatunk a befektetés által ígért jövőbeli jövedelemhez. 
 
   NPV = PV + C0 
 
     n Ct 
   NPV = ∑  ———— - C0 
    t = 1 

 ( 1 + r ) t 
 

t: adott pénzmozgás időpontja 
n: teljes idősáv hossza 
r: kamatláb 
Ct: nettó pénzmozgás (a pénz összege) a t időpontban 
C0: az a pénzösszeg, melyet a 0 időpontban fektetünk be (t = 0) 

 
  BORSZÉKI [2004] a következőképpen írta fel a képletet: 
 
             FVi 
    NPV = ∑ ———— - PV0 
           ( 1 + r )i 
 
    NPV: nettó jelenérték 

FVi: i-edik időszak bevétele 
    r: alternatív befektetéssel elérhető hozam 
    PV0: jelenbeli ráfordítások 

 
A befektetés akkor jó, ha NPV-értéke pozitív, és több alternatíva közül az a jobb, 
ahol ez az érték magasabb. Ha NPV > 0 megvalósíthatjuk a beruházást, ha NPV < 0 
nem érdemes megvalósítani a beruházást, mert vagyonvesztéssel jár. Ha NPV = 0, 
akkor a ráfordításaink egyszer térülnek meg a beruházás hozamaiból. [FAZAKAS 
2009b] 

  
3.) Belső megtérülési ráta (IRR): A belső megtérülési ráta az a kamatláb, amelyet 

diszkontáláshoz felhasználva, a jövőbeli pénzáramlások jelenértéke éppen a 
befektetéshez szükséges jelenbeli kiadás (beruházási érték) értékével egyezik meg. 
Egyszerűsítve, az a kamatláb, amely mellett a hozamok diszkontált összege 
megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével.  

 
„Az IRR jövedelmezőségi mutató, az a megtérülési ráta, a mely mellett a nettó 
jelenérték nulla, NPV = 0.” [BORSZÉKI, 2006 85 p.] 
 
BOZSIK [2000, 106 p.] megfogalmazásában a belső megtérülési ráta megmutatja, 
hogy „a beruházás megvalósításával hány %-os kamatláb mellett fektetjük be a 
pénzünket akkor, ha feltételezzük, hogy a beruházás hozamait is a belső megtérülési 
rátával tudjuk befektetni”.  

 
„Ha a befektetés hozama ismeretlen, akkor a pénzáramlásaiból kell implicite 
kiszámolni a hozamát.” [FAZAKAS 2009a, 23 p.] 
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A belső megtérülési ráta alapján egy befektetés akkor tekinthető jónak, ha IRR-
értéke magasabb a befektetők által elvárt hozamnál.  

 
              n         Ct 
0 = - C0 + ∑ ————— 
         t = 1 (1 + IRR) t 
 
             Ct 
 IRR =  ahol  NPV = ∑ ————— = 0 

       t
    (1 + IRR)t 

 
                     t       Ct 
    C0 = ∑ ————— 
              1  ( 1 + IRR)t   
 

„A belső megtérülési ráta küszöbértéke a befektetett tőkénk alternatív költsége, 
vagyis az a hozam, amelyet a piacon más, hasonló befektetésekkel el tudnánk érni. 
Két beruházás közül az a kedvezőbb, amelyiknek magasabb a belső megtérülési 
rátája, azaz az egységnyi időszakra eső hozama. Ha hitelfelvételről beszélünk, akkor 
természetesen a minél alacsonyabb rátájú konstrukciót választanánk.” [FAZAKAS, 
2009b 500-501 p.]  
 
Egy projektnek annyi IRR-je van, ahányszor előjelváltás van a pénzáramlásában, így 
ilyenkor csak akkor tudunk az IRR alapján dönteni, ha mindegyik meghaladja az 
alternatív kamatláb értékét. Az egymást kölcsönösen kizáró projektekre az IRR 
szabályt módosítással lehet alkalmazni, úgy, hogy a pénzáramok különbségére 
számítjuk. [BORSZÉKI, 2006] 
 
A hosszú élettartamú beruházások valódi hozamának meghatározása a diszkontált 
cash flow alapján számított megtérülési ráta a legalkalmasabb BREALEY-MYERS 
[2005] szerint.  

 
 

 Az IRR és az NPV összefüggése 
 

 
Az NPV mutató a belső megtérülési rátához képest mért többletnyereséget vagy 
veszteséget tartalmazza abszolút összegben, ezért ha NPV = 0, az IRR megegyezik 
az alternatív kamatlábbal: IRR = r. Ha NPV > 0, akkor IRR > r és ha NPV < 0, 
akkor IRR < r.  

 
Az elemzések fontos része az érzékenységvizsgálat, mely az egyes bemenő változók 
(költségek, értékesítési bevételek, időtényező) értékében bekövetkező változás 
hatását mutatja be a projekt eredményességére. Ezek a számítások figyelmeztetnek, 
hogy hol nincs kellő tartalék az esetlegesen felmerülő problémákra, mely ponton 
van nagyobb mozgástér a költségek vagy az értékesítési ár vonatkozásában.   

 
4.) Jövedelmezőségi index: (Profitabilty Index): azt mutatja meg, hogy egységnyi 

befektetés a befektetés egész időszaka során mekkora jelenértéket eredményez. A 
mutató elfogadási értéke 1.  [FAZAKAS, 2009b]  
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„A pénzáramok jelenértékének és az eredeti ráfordításnak a hányadosa a 
jövedelmezőségi index.”  [BORSZÉKI, 2006] 

 
Amikor a rendelkezésünkre álló tőke korlátozott, arra kell koncentrálnunk, hogy 
egységnyi befektetéssel a lehető legnagyobb jelenértéket érjük el, ez a hányados a 
jövedelmezőségi index. BOZSIK [2000] megfogalmazásában a jövedelmezőségi 
index megmutatja, hogy egységnyi befektetett tőke mekkora hozamot hoz mai 
pénzben kifejezve, vagyis azt, hogy a beruházás elfogadása esetén hányszorosára 
növekszik a befektetett pénzünk. BÉLYÁCZ [2009] szerint az index egymagában 
használva nem alkalmas a beruházások méretének hatékony kezelésére, azaz 
egymást kölcsönösen kizáró befektetések rangsorolására.  
 

 
             ∑PV                  PV  
   PI =  ———                    vagy              PI = ——— 

              │C0│                - C0 
 
     n        C t 
    ∑ ———— 
             t = 1  (1 + r) t 
   PI = ——————— 
         │C0│ 
  
 

 BORSZÉKI [2006] szerint a különböző beruházások jelenértéke mutatja a hozamok 
abszolút értékkülönbségét, melyet a beruházás ráfordítás egységére vetítve a 
beruházás jövedelmezőségi indexét fejezi ki. A jövedelmezőségi index is alkalmas a 
beruházások rangsorolására.  
 
             PV1 

   PI = ——— 
             PV0 
 

 BREALEY-MYERS [2005] azt tapasztalta, hogy a modell minden olyan esetben 
alkalmatlan döntéshozatalra, amikor egynél több korlát létezik a projektek közötti 
választásban.  

 
5.) Nyereség egyenértékes: „Azt mutatja meg, hogy a beruházás pénzáramlását milyen 

annuitás jellegű pénzáramlás-sorozatra tudnánk úgy elcserélni, hogy a nettó 
jelenérték változatlan maradjon.  

 
    NPV 
   N* = ———— 
    AF (t, r) 
   

A mutató határértéke nulla. A mutató pozitív értékei esetén az éves díjat mi 
kapnánk, negatív értékei esetén viszont mi fizetnénk, hogy az eredeti beruházással 
egyenértékű helyzetbe kerüljünk”. [FAZAKAS 2009b, 504 p.] 

 
6.) Költség egyenértékesek: „Azt mutatja meg, hogy mekkora egy adott eszköz reális 

bérleti díja: az eszköz beszerzési és fenntartási költségeit milyen annuitás jellegű 
pénzáramlás-sorozatra lehet úgy cserélni, hogy a jelenértéke változatlan maradjon”. 
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A költség egyenértékes nem beruházás-megtérülési kritérium. [FAZAKAS 2009b, 
506 p.]  

 
 BOZSIK [2000, 114 p.] szerint a beruházás költség-egyenértékese megmutatja, 

„hogy mekkora hozamot kell az egyes években minimálisan elérni ahhoz, hogy a 
beruházás adott elvárt hozamráta és időtartam mellett vagyongyarapodást okozzon.”  

 
 BREALEY–MYERS [2005 141 p.] azt mondja, hogy „az éves költség-egyenértékes 

az az éves pénzáramlás, amelyik egy tőkeberuházás megtérüléséhez szükséges, 
figyelembe véve a beruházás tőkeköltségét a beruházás gazdasági élettartama alatt”.    

 
 A fent felsorolt megtérülési mutatók közül csak egyet-egyet kiragadva nem lehet 

egy beruházás megvalósításáról vagy elvetéséről dönteni, mert eltérő eredményeket 
adhatnak. Az egyszerű megtérülési időt manapság nem használjuk, a 80-as évek óta 
(mióta jelentősebb infláció létezik) kiszorult a mutatószámok közül. A diszkontált 
megtérülési idő mutató hibája, hogy nem veszi figyelembe a megtérülés utáni 
pénzáramokat, kizárólag a befektetett pénz visszaérkezésének alapján minősít. A 
nettó jelenérték a nagy volumenű (hosszú ideig tartó, nagy befektetést igénylő) 
beruházásokat jutalmazza és alapfilozófiája, hogy a pénz nem szűkös kapacitás. A 
jövedelmezőségi index a befektethető pénzt szűk kapacitásnak tekinti, de az idő 
végtelenül áll rendelkezésre. A belső megtérülési ráta szempontjából mind a pénz, 
mind az idő szűkös kapacitás, vagyis az egységnyi pénzünkkel kitermelhető éves 
hozamot méri. A nyereség egyenértékes szerint a pénz nem szűkös kapacitás, 
viszont az idő igen. A magyar vállalatok ma még nem általánosan használják a 
diszkontálásra épülő mutatókat. A fő problémát a diszkontáláshoz szükséges elvárt 
hozam számszerű értékének megállapítása okozza, az, hogy nálunk hiányzik az 
egyes beruházás-típusoknál elérhető átlaghozamok, illetve az ágazatok hozamainak 
és kockázatainak statisztikai adatbázisa. Ennek hiányában itthon a leginkább 
elfogadott és alkalmazott kritérium a nettó jelenérték számítás. [FAZAKAS, 2009b] 

 
7.) Y4 CROI (Cash Return on Investment): Speciális a Tesco által használt 

jövedelmezőségi mutató. A beruházás 4. évi jövedelmezőségét mutatja. Ez a 
mutatószám azt tükrözi, hogy a beruházás megkezdésétől a 4. évig felhalmozott 
befektetések (nem az addigra értékcsökkentett összegen, hanem a valós költségeken) 
a 4. évi bevételekkel milyen arányban állnak. A modell 1-3 évig növekedéssel 
számol és azt feltételezi, hogy a bolt forgalma tekintetében a 4. évre éri el a kiforrott 
teljesítményt. A mutató számításában megkülönbözetésre kerülnek a bérelt és a saját 
tulajdonban lévő üzletek. [TESCO, 2010]  

 
Adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (Year 4 post impact 
cash contribution (before tax and depreciation) 

CROI (saját) = ———————————————————————————  
    Beruházás összesen (Total Capital Investment) 

 
 

 Adózás, értékcsökkenési leírás és bérleti díj fizetés előtti eredmény 
(Year4 post impact cash contribution (before tax, depreciation and 
rent) 

CROI (bérlet) = ———————————————————————————  
Beruházás összesen (tőkésített bérleti díjjal együtt) Total Capital 
Investment (inc capitalized gross rent and lease premium) 
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A felsorolt mutatók elemzése kiegészíthető még érzékenységvizsgálattal, mely 
BREALEY-MYERS [2005] szerint arról szól, hogy a pénzáramlást a megvalósításra 
szánt projekt kulcsváltozóinak függvényeként fejezzük ki. Az érzékenységvizsgálatok 
problémája, hogy lehetnek pesszimisták vagy optimisták és, hogy egyszerre csak egy 
változó elemzése nem elegendő. Egymással összefüggő, korlátozott számú változók 
esetében forgatókönyv-elemzés vagy nyereségküszöb elemzés lehet segítségünkre, míg 
a Monte Carlo szimuláció az összes lehetséges kombinációt vizsgálja.  

 
 
 
Projekt előkészítés, elfogadás és megvalósítás menete egy kiskereskedelmi hálózatban 
 
 
A vállalat üzleti stratégiájának középpontjában nem csak a gazdasági érdekek állnak, hanem a 
gazdasági felelősségvállalás (vásárlók, munkatársak, beszállítók, helyi közösségek igényei) is.  A 
vállalati felelősségvállalás a napi működés elengedhetetlen része. A vállalati értékek, valamint a 
globális és a hazai jogszabályoknak való megfelelést segíti a Vállalati Etikai Kódex is. [TESCO, 
2012]   
 
Egy-egy ingatlanprojekt megvalósítása a gyakorlatban egy kiskereskedelmi vállalkozás esetén  jól 
követi a korábban leírt projekt menedzsment folyamatot. A projekt a fizikai megvalósulásig három 
részből áll, az utolsó negyedik szakasz, mely már az üzletnyitás utáni teljesítmény nyomon 
követését és monitorozását foglalja magában nem látható a 20. ábrán, mert azzal a vállalati 
kontrolling foglakozik részletesen.  
 
Az előkészítő szakasz nagyon egyszerűen úgy írható le, hogy a vállalat vezetése meghatározza a 
hosszú távú stratégiát és az annak megfelelő üzletnyitási stratégiát, melyet rendszeresen, az 
aktuális piaci viszonyok és információk változásával folyamatosan módosít (pl. megnyitott üzletek 
működése, konkurencia üzletnyitásai, lehetséges saját tehermentesítés vagy kannibalizáció stb. 
alapján).  
 
A jóváhagyó szakasz több terület nagyon szoros együttműködésével zajlik. Ebben a részben már 
megvan a potenciális helyszín és annak legfontosabb adatai (lokáció, méret, ár, bérleti díj, 
potenciális forgalom, tervezett működési költségek, működési feltételek stb.), melyekből a 
beruházási pénzügyi terület beruházás-megtérülési mutatókat számít. Amennyiben a megtérülésre 
vonatkozó mutatók - melyek számítása a tervezett üzlet mérettől és a beruházás nagyságától 
függetlenül teljesen megegyeznek -, megfelelnek a vállalat által meghatározott elvárásoknak, 
elindul a végső jóváhagyás. 
 
Az anyavállalati jóváhagyás után elkezdődik a részletes tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés majd 
a kiskereskedelmi egység megnyitása. Az egész folyamatot a 21. ábra szemlélteti.   
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21. ábra: Projekt megvalósítási folyamat egy kiskereskedelmi hálózatban 

Forrás: saját szerkesztés



A beruházás-gazdaságossági számítások az általam vizsgált kiskereskedelmi vállalkozás 
esetében minimálisan a négy legfontosabb, korábban már részletesen bemutatott mutatót 
tartalmazzák, melyet a 22. ábra szemléltet. 
 
 
 
 
 
 
 

22. ábra: Előzetes beruházás-megtérülési minimum pénzügyi elemzések egy kiskereskedelmi hálózatban 
Forrás: saját szerkesztés 

 
BÉLYÁCZ [2007] szerint érékteremtés, ami  alapvetően a vállalati működés célja, akkor jön 
létre, ha a vállalat a megköveteltnél nagyobb megtérülési rátát realizál.  
 
 
 
A kiskereskedelemi forgalom tervezése és előrejelzése 
 
 
SOÓKI-TÓTH [2005] értelmezésében a kiskereskedelemben alapvetően a földrajzi és 
térszerkezeti elhelyezkedés határozza meg egy projekt lehetőségeit. Ahogy már a korábbiakban 
bemutattam, a szakirodalom többféle besorolást ismer a vonzáskörzet meghatározására. A 
vonzáskörzetet többnyire a létesítménytől mért távolsággal vagy a létesítménybe való eljutási 
idővel szokták jellemezni. A vonzáskörzeti lakosok számának ismerete még nem elég a projekt 
megvalósításához, azt is fontos tudni, hogy kik ezek a lakosok. Erre azért van szükség, mert a 
lakosság vásárlási szokásai és vásárlóereje meghatározó jelentőségű a kereskedelmi fejlesztés 
volumene és termékösszetétele szempontjából. Erre a KSH-tól és társadalomkutató intézetektől 
tudunk információt szerezni. 
 
Ezen információk alapján már meg lehet becsülni a tervezett kereskedelmi létesítmény várható 
éves forgalmát, melyet a következő képlettel lehet felírni: 
 
 TPP = YCC * POP    
  

TPP: total purchising pover = várható éves forgalom értéke 
YCC: average annual consumption per capita = átlagos fejenkénti fogyasztás 
POP: population in catchment area = a vonzáskörzetben élő népesség mutatószáma 

 
Egy beruházás megvalósíthatósági elemzésében ezt a várható éves forgalmat hasonlítjuk össze 
azzal a forgalommal, ami a projekt eredményességéhez szükséges. 
 
A kiskereskedelmi üzlettípusokra (különböző profilokra) meg lehet határozni a működéshez 
szükséges- és egységes forgalmi indexeket is.  
 
Ezek közül a teljesség igénye nélkül néhány: 
 

1. Alapterületi termelékenységi mutató (FPR, floor productivity indicator), mely megadja az 
egy négyzetméter eladótérre eső éves forgalom nagyságát. Ez a mutató az éves forgalmi 
értéket jelenti. 

 
 

Minimum kritériumok: 
1. IRR 
2. NPV 
3. CROI 
4. Megtérülési idő 

Pénzügy  
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YGT = FPR * NFS 
 
YGT: yearly gross turnover = éves bruttó forgalom 
FPR: floor productivity indicator = alapterületei termelékenység 
NFS: net selling floor space = eladótér alapterülete 

 
2. A napi forgalom indexe (DT, daily turnover) 

 
DT = YGT / OD 
 
DT: daily turnover = napi forgalom 
YGT: yearly gross turnover = éves bruttó forgalom 
OD: open days = nyitva tartási napok száma éves szinten 
 

3. Napi vásárlószám  
 
DC = DT / AP 
 
DC: daily number of clients = napi vásárlószám 
DT: daily turnover = napi forgalom 
AP: average purcheas = átlagos vásárlási érték 

 
4. Törzsvásárlók száma 
 

RC = DC * FSH 
 
RC: regular customers = rendszeres vásárlók 
DC: daily number of clients = napi vásárlószám 
FSH: frequency of shopping = vásárlások gyakorisága 
 

5. Vonzáskörzeten belüli piaci részesedés 
 

TAP = RC / TAHH 
 
TAP: trade area penetration = piaci részesedés 
RC: regular customers = rendszeres vásárlók 
TAHH: number of households in trade area = háztartások száma a 
vonzáskörzetben 

 
6. Fejlesztés optimális mértéke 
 

NFS = TPP * OR% / FPR 
 
NFS: net floor space = potenciálisan létesíthető összes eladótér alapterülete  
TPP: total purchase power = vonzáskörzet vásárló ereje 
OR%: orientation = a vonzáskörzetben élők hány százaléka fog adott lokáción 
vásárolni 

 
A meglévő kereskedelmi üzletfelülettel összevetve a fejlesztés optimális méretére kapott számot 
megbecsülhető, hogy a vonzáskörzet vásárlóereje mekkora tartalékkal rendelkezik, ami pedig 
megadja, hogy maximálisan mekkora lehet a létesítendő új kereskedelmi terület. [SOÓKI-
TÓTH, 2005]    
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„Az ingatlanfejlesztési projektek jelentős része multifunkcionális komplexum. Magyarországon 
a piacgazdasági átmenet első éveiben sokszor rövid távú konjunktúrára alapozott, gyors 
megtérüléssel kecsegtető fejlesztések voltak jellemzőek. Az akkori jelentős kereslet mellett 
felszínesebb piackutatás mellett is megfelelő értékesíthetőség volt garantált. A legtöbb piaci 
szegmensben a fejlesztői aktivitás fokozódásával megvalósult átmeneti túlkínálati időszakok, 
valamint az ingatlanok iránti kereslet szegmentálódása a piac konszolidációjához vezetett. Az 
érettebb piaci helyzet és az akkori, az országról kialakult pozitív kép nagyobb tőkeerejű 
fejlesztők megjelenésével járt.” Ezzel együtt nagyobb és komplexebb projektek megvalósítás 
kezdődött el, mely már megkövetelte a körültekintő piaci elemzések elkészítését még a fejlesztés 
megindítása előtt. [SOÓKI-TÓTH 2005, 276 p.] 
 
2. 7. Befektetések jóváhagyása a gyakorlatban 
 
Az általam vizsgált kereskedelmi lánc ingatlanbefektetéseinek engedélyezéséhez használt, 
befektetés-értékelési modell, függetlenül a megvalósítandó üzlet méretétől és a beruházni kívánt 
összeg nagyságától,  minimálisan a 13. táblázatban felsorolt információkat kell tartalmazza. A 
modell öt fő inputcsoportot tartalmaz.   
 
13. Táblázat: Befektetés jóváhagyás a gyakorlatban 

BEFEKTETÉS JÓVÁHAGYÁSI FORMANYOMTATVÁNY 

 
HELYSZÍNRE VONATKOZÓ ADATOK 

Helyszín 

Elhelyezkedés 

Ingatlan tulajdonforma 
 
TELEK ÉS INGATLAN ADATOK 

Épület alapterület (bruttó) (m2) 

Épület alapterület (nettó) (m2) 

Eladótér alapterület (bruttó) (m2) 

Eladótér alapterület (nettó) (m2) 

Parkoló szám (db) 
 
KIVITELEZÉS  

Telek költség (HUF) 

Tervezési, jogi költségek (HUF) 

Normál kivitelezési költség (HUF) 

Extra kivitelezési költség (HUF) 

Fix berendezések (HUF) 

Mozdítható berendezések (HUF) 

Számítástechnika (HUF) 

Energia takarékos beruházás költségei (HUF) 

Fizetendő bérleti díj (bérlemény esetén) (HUF) 
 

INGATLANKUTATÁS 

Heti forgalom (fő kategóriák bontásában) (HUF) 

Növekedés (1 - 4 évig) (%) és Növekedés (5 – 15 évig) (%) 

Más saját működő üzletre gyakorolt hatás (kannibalizáció) (%) 

Működési költségek részletesen (HUF) 

Egyéb információ 
 
INGATLANGAZDÁLKODÁS (üzletsor esetén) 

Bérleti díj bevételek (HUF) 

Üzletsorral kapcsolatos kiadások (HUF) 
Forrás: saját szerkesztés 
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A használt modell 15 éves diszkontált cash-flow-val számol, forgalomnövekedés csak a 4. évig 
van betervezve. A 4. teljes kereskedelmi év után az üzlet eléri az érett kort, ezért a modell nem 
számol szignifikáns növekedéssel sem a kisebb, sem a nagyobb alapterületű üzletek esetében. Az 
eredménykimutatás fő részeit a 14. táblázat tartalmazza.  
 
Különbség a kis és nagy formátum esetében használt pénzügyi modellek között csak az egyes 
költségtényezők nettó forgalomhoz viszonyított százalékos nagyságában van, melynek alapját a 
jelenleg működő áruházak aktuális működési költség adatai szolgáltatják.    
 
 
14. Táblázat: Eredménykimutatás fő részei 15 éves cash-flow számításhoz 

EREDMÉNYKIMUTATÁS (1 - 4. évig – éves bontásban) 

Forgalom (bruttó) (HUF) 

Forgalom (nettó) (HUF) 

Árrés (HUF) 

Működéssel kapcsolatos kiadások (HUF) 

Marketing (HUF) 

Hiány (HUF) 

Disztribúció (HUF) 

Személyi jellegű kiadások (HUF) 

Egyéb kiadások (HUF) 

Egyéb kiadások – értékcsökkenés (HUF) 

Ingatlannal kapcsolatos kiadások (HUF) 

Ingatlannal kapcsolatos kiadások – értékcsökkenés (HUF) 

Fizetendő bérleti díj (HUF) 

Üzletsorból származó bevételek és kiadások egyenlege (HUF) – ha van 

Tesco saját hatás (kannibalizáció) (HUF) 
Forrás: saját szerkesztés 
 
A korábban már bemutatott vizsgálandó pénzügyi mutatószámok- melyeket a 15. táblázat 
tartalmaz- esetében a diszkont faktor fix, nem kerül megkülönböztetésre a kis- és nagy üzlet 
méretétének függvényében.  
 
 
15. Táblázat: Vizsgálandó beruházás-megtérülési pénzügyi mutatók a gyakorlatban  

VIZSGÁLANDÓ MUTATÓK 

Belső megtérülési ráta (%) 

CROI 4. év (%) 

Nettó jelenérték (HUF) 

Megtérülési idő (év) 
Forrás: saját szerkesztés 
 
 
A szakirodalom feldolgozással és a vizsgált kiskereskedelmi vállalkozás ingatlanbefektetések 
jóváhagyására vonatkozó gyakorlatával bizonyítottnak látom első hipotézisemet, azaz, hogy az 
egyes kiskereskedelmi egységek létesítését tudományosan alátámasztott, egyforma beruházás-
megtérülési elemzés előzi meg függetlenül attól, hogy mekkora nagyságú a tervezett az üzlet és a 
befektetendő pénzmennyiség. Tekintve, hogy sem a szakirodalom, sem az általam vizsgált 
vállalkozás gyakorlata nem mutatott eltérést a beruházás megvalósítását megelőző  
gazdaságossági elemzések vonatkozásában, bizonyítottnak látom az első hipotézisem.     
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 
Ebben a fejezetben az elemzéshez felhasznált adatokat, ezek forrásait, valamint a 
feldolgozásukra használt módszereket ismertetem. Tekintettel arra, hogy az első hipotézisem a 
szakirodalom feldolgozásával, a szekunder kutatás követelményeinek figyelembevételével 
bizonyítottam, második és harmadik hipotéziseimet primer kutatások eredményeivel kívánom 
bizonyítani.  
 
 
3. 1. A vizsgálathoz felhasznált adatbázisok 
 

 
A Tesco beszámolóin túlmenően első adatbázisként begyűjtöttem a legnagyobb piaci 
szereplők (Tescoval együtt összesen 13 hazai és nemzetközi kiskereskedelmi vállalkozás) 
mérlegét és eredmény-kimutatását a 2007-2010-ig tartó időszak vonatkozásában, melyek 
elemzésével a második hipotézisemet kívánom bizonyítani.  
 
A mérlegből rendelkezésre álló információk felhasználásával mutatókat képeztem többek 
között az alábbi adatok felhasználásával: befektetett eszközök, tárgyi eszközök, 
forgóeszközök, készletek, áruk, követelések, követelések áruszállításból, pénzeszközök, 
eszközök összesen, saját tőke, jegyzett tőke, kötelezettségek, rövid lejáratú 
kötelezettségek és kötelezettségek áruszállításból. Az eredmény-kimutatásból a 
következő adatokat használtam fel az elemzésekhez: értékesítés nettó árbevétele, üzemi 
(üzleti) tevékenység eredménye és a mérleg szerinti eredmény.    

 
 
Tekintettel a kutatás speciális jellegére, a kutatás második adatbázisát a TESCO saját 
adatbázisa alapján állítottam össze, mely egy kis- és nagy formátumú üzleteiből 
összeállított részadatbázis, ami alapján harmadik hipotéziseimet kívánom bizonyítani.  
 
A felhasznált adatbázis a következő fő információkat tartalmazza a kiválasztott, összesen 
71 darab kis- és nagy formátumú (méretű) üzlet vonatkozásában, melyek együttesen a 
vállalkozás összes nettó forgalmának 20 százalékát adják: 
 

1. üzletre vonatkozó fontosabb információk (formátum, eladótér alapterület 
nagysága, üzlet kora) 

2. környezeti adatok – telephely kiválasztási adatok (vonzáskörzeten belüli 
lakosok száma, vonzáskörzeti versenyhelyzet) 

3. működésre vonatkozó információk (vásárlószám, átlag kosárérték, nettó 
forgalom) 

4. főbb működési költségek (marketing kiadások, ismert és ismeretlen hiány, 
disztribúció, személyi jellegű ráfordítások, ingatlannal kapcsolatos- és egyéb 
kiadások)    

5. eredményességi mutatók a nettó forgalomhoz viszonyítva volumenben és 
százalékos formában; (üzemi (üzleti) tevékenység eredménye)  

 
Magyarázat: 

a) A kis formátum alatt azokat a kényelmi üzleteket értem, melyek alapterülete 
200-350 négyzetméter között van, míg a nagy formátum alatt azokat a 
hipermarketeket értem, melyek alapterülete a kis méret hozzávetőlegesen 
tízszerese, azaz kb. 3000 négyzetméter.   
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b) Vonzáskörzet: a kis méretű üzletek esetében 1 kilométer és az ezen belüli 
lakosok száma,  a kis méretű üzletek esetében 15 kilométer és az azon belüli 
lakosok száma 

c) Vonzáskörzeti versenyhelyzet: a kis méretű üzletek esetében 1 kilométer és az 
ezen belül található versenytárs/kereskedelmi terület négyzetméterben megadva, 
a nagy méretű üzletek esetében 15 kilométeren belül található 
versenytárs/kereskedelmi terület négyzetméterben megadva 

d) Vásárlószám = kiadott blokkok száma 
e) Átlag bruttó kosárérték = 1 kiadott blokkra jutó átlagos bruttó érték (forintban) 
f) Nettó forgalom = értékesítés nettó árbevétele (forintban) 
 

 
 
3. 2. Az alkalmazott adatelemzési módszerek 
 
 

 Szakirodalom feldolgozás 
 

A szakirodalom feldolgozásával, szekunder kutatási eredmények segítségével 
bizonyítani kívánom a korábban megfogalmazott célkitűzéseimet és hipotéziseimet. 
A szakirodalom feldolgozását ennek rendeltem alá. Kutatásaim alapját a hazai és a 
nemzetközi szakirodalom jeles képviselői által publikált szakkönyvek, tanulmányok 
és folyóiratcikkek képezték, melyek komplex szemléletmódot biztosítottak. A 
szakterület egyedi problémakörét és újszerűségét ismerve fontosnak tartottam a 
rendelkezésre álló hazai piaci elemzések, rendeletek, törvények, statisztikai 
adatbázisok, elemzések kiértékelését és feldolgozását.   

 
 

Statisztikai, kvantitatív módszerek, adatbázis elemzés  
 
 

Hipotéziseim bizonyítására az általam összeállított adatbázisok alapján primer 
kutatásokat is végeztem, ennek során a matematikai statisztika módszereket 
alkalmaztam: két- és többváltozós lineáris és nem lineáris regressziós egyenletek 
számítása, illetve Cobb-Douglas termelési függvények (az egyes tényezők mennyire 
befolyásolják a jövedelmezőségi szintet), varianciaanalízis (kis és nagy formátum 
összehasonlítására) módszereinek igénybevételével.  

 
A módszertan tekintetében kitüntetett jelentőséget tulajdonítottam a többváltozós 
lineáris termelési függvények számításának, amely során általánosan az alábbi 
függvényillesztést választottam, aminek az alapváltozata a következő: 

 
Kétváltozós lineáris regressziós függvények 
 
 y1 = f (x1)  

  y2 = f (x2)  
  y3 = f (x3)  
  y4 = f (x4) 
  y5 = f (x5) 
  y6 = f (x6)  
  y7 = f (x7) 
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 Többváltozós lineáris függvények, melyek általános alakja a következő 
 
  y = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)  
 

Amely függvény logaritmus transzformáció után lineáris változatra transzformálható 
és ezek után az egyes tényezők százalékos súlya viszonylag könnyen megállapítható.  

 
  x1 = nettó eladótér alapterület (m2) 
  x2 = üzlet kora (év) 
  x3 = vásárlószám (tranzakciószám) (fő/év) 
  x4 = értékesítés árbevétele (nettó forgalom) (HUF/év) 
  x5 = vonzáskörzeti versenyhelyzet (m2) 
  x6 = lakosok száma vonzáskörzetben (fő) 
  x7 = átlag bruttó kosárérték (HUF) 
 
 A fentiekből képzett mutatók multikollinearitás kizárására: 
 

x25 = az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám (fajlagos vásárlószám) 
(fő/m2) 
x26 = egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám 
(fő/m2) 
x27 = a saját kereskedelmi területre jutó üzemi (üzleti) eredmény (fajlagos üzemi 
(üzleti) eredmény) (HUF/m2)  

 
 Költségelemzéshez használt mutatók volumenben (értékben): 
 
  x11 = marketing (HUF) 

x13 = ingatlannal kapcsolatos költségek (HUF)  
  x24 = egyéb ráfordítások (HUF)  
  x10 = személyi jellegű ráfordítások (HUF)  
  x16 = disztribúció (HUF)  
  x23 = árukészlet csökkenése (hiány) (HUF)  
 

Költségelemzéshez és ANOVA vizsgálathoz használt mutatók a nettó forgalomhoz 
viszonyítva százalékos formában: 

 
   x12 = marketing (%) 
  x15 = árukészlet csökkenése (hiány) (%) 
  x17 = disztribúció (%) 
  x18 = személyi jellegű ráfordítások (%) 
  x19 = egyéb ráfordítások (%) 
  x14 = ingatlannal kapcsolatos költségek (%)  

 
Az adatok feldolgozását és statisztikai elemzéseket az SPSS 19.0 for Windows 
statisztikai programcsomag és a Microsoft Office Excel segítségével végeztem. 

 
 

A többszörös lineáris regressziós modell bemutatása és alkalmazása    
 
A regresszió analízist akkor használjuk, amikor függvényszerű kapcsolatot keresünk egy 
vagy több magyarázó változó (vagy független változó) és egy függő változó között. A 
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magyarázó változókat X-ekkel, a függő változót pedig Y-nal jelöljük. Feltételezzük, hogy 
az X-ek és az Y közötti összefüggés kifejezhető függvény formájában, azaz 
 
Y =f(X) vagy Y=f(X1,X2,…,Xi)  
 
Ahhoz, hogy regresszió számítást végezhessünk, mind a magyarázó, mind a függő 
változót ismernünk kell ugyanazokon a megfigyelési egységeken, azaz a kiinduló adatok 
egy magyarázó változó esetén (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3) ... (xn,yn) értékpárok, több 
magyarázó változó esetén pedig (x11, x12, x13,…, y1), (x21, x22, x23,…, y2), (x31, x32, x33,…, 
y3) ... (xn1, xn2, xn3,…, yn) vektorok. Ez az úgynevezett “adatmátrix”. 
 
A többszörös lineáris regresszió alapegyenlete a következőképpen néz ki: 
 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ … + biXi + ε 

 
Y: függő változó 
X1, X2, X3, ..., Xi: független változók vagy magyarázó változók 
i: a magyarázó változók száma 
a: (más jelöléssel α) konstans, állandó érték, (megadja a regressziós egyenes és a 
koordináta-rendszer függőleges (y) tengelyének metszéspontját). 
b1, b2, b3, ..., bi: konstans regressziós együtthatók (megadja a regressziós egyenes 
meredekségét; grafikusan jelzi, hogy a független változók egységnyi változása, 
milyen mértékben változtatja meg a függő változót) 
ε: hibatényező, hibatag, random error (a véletlen szerepét a regressziós 
egyenletbe bevont ε vagy e vagy, h hibataggal jelöljük). 
Illesztése: A legkisebb átlagos négyzetes távolság kiszámításán alapul. 
Grafikus képe: lineáris összefüggés révén egy egyenes (ebből ered az elnevezése 
is) 
  

A módszerrel történő modellépítés lineáris függvény segítségével történik, ezért első 
lépésben elengedhetetlen megvizsgálni, hogy változóink közt valóban lineáris-e a 
kapcsolat. Derékszögű koordináta-rendszerben, a függő változót a függőleges (y, 
ordináta), míg a független változót a vízszintes (abszcissza, x) tengelyen ábrázolva görbét 
rajzolunk, ha ez elnyújtott ellipszishez hasonló, akkor a változóink között feltehetően 
lineáris összefüggés van. 
 
A paraméterbecslés a legkisebb négyzetek módszerével lefolytatott közelítés formájában 
történik: minimalizálja a tényleges és a becsült paraméterrel illesztett modellek négyzetes 
eltérését, azaz az eltérések négyzetösszegét a lehető legkisebbre redukálja, ezzel 
minimalizálja a becslésből eredő torzításokat. A standardizálás eredményeképp létrejövő 
b együtthatók átlaga 0, míg varianciája 1. Ezek adják a regressziós egyenes 
meredekségét. A módszer nullhipotézise szerint a függő és a független változók közt nincs 
lineáris kapcsolat. 
 
A kapcsolaterősségre vonatkozó információk:  
 

1. Determinációs együttható: r2, értéke 0 és 1 között lehet. 
2. Megmutatja, mekkora hányadban magyarázzák a független változók a függő 

változó teljes eltérés négyzetösszegét. 
3. Ha a meredekség (lineáris együttható standard értéke: b) 0, akkor a determinációs 

együttható értéke is 0, tehát a vizsgált változók közt nem mutatható ki korreláció. 
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4. A determinációs együttható akkor maximális, ha minden kapott függvényérték a 
regressziós egyenesen van. Ez az illeszkedés nagyon ritka, általában mindig 
vannak kilógó értékek.  

5. A 0 és 1 közé eső determinációs együttható (r2) értékei mutatják, a változók 
közötti kapcsolat erősségét, a függő változó független változók általi 
bejósolhatóságának milyenségét, egyszóval a regressziós függvény értékekre való 
illesztésének helyességét. 

6. Az r2 szignifikanciáját az F-próbával ellenőrizhetjük, ami a t-próba 
általánosításának fogható fel. 

 
Reziduumok (hibatagok) szerepe: A regresszió elemzés elvégezhetőségét korlátozó 
kikötések részben a hibatagokra vonatkoznak.  
 
Multikollinearitás kizárása: két független változó közti korrelációs együttható nem 
haladhatja meg a 0,7-es, míg a determinációs együttható: 0,5-ös értéket. Ha ilyen mégis 
előfordul, ki kell hagyni a modellépítésből, mert torzíthatja az eredményeket. Ha mégis 
benne hagyjuk a modellben, nem leszünk képesek tisztán elkülöníteni a magyarázó 
változók egyenkénti hatását.  

 
 

Többváltozós módosított Cobb-Douglas függvény 
 
 

Ez a függvény a többváltozós lineáris függvény logaritmus transzformáció után 
kialakított lineáris változata, melynek segítségével az egyes tényezők súlya könnyen 
megállapítható. 

   
 y = a*x1

α * x2
α * x3

γ * x4
δ * x5

ε * x 6
ζ *x7

η  
 
 log y = log a + α log x1 + β log x2 + γ log x3 + δ log x4 + ε log x5 + ζ log x6 +  η log x7 
 

A lineáris típusra átalakított függvény segítségével az egyes tényezők befolyásolási 
súlyaránya kimutatható, feltételezve, hogy a függvény lineárisan homogén.  
 
 

 Mérleg és eredménykimutatás elemzés 
 
 

A vizsgált vállalkozások mérleg és eredmény-kimutatásának elemzésén keresztül 
feltártam a múlt és jelen folyamatait és a pénzügyi teljesítményt. 
 
 
A versenyképességet rendszerszemléletben hét mutatócsoport alapján elemeztem, a 
versenypozíciót a következő mutatók alapján hasonlítottam össze: 

 
1. Vagyonstruktúra mutatói 

- tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök aránya az összes 
vagyonból) 
- forgóeszközök aránya az összes vagyonból 
- tárgyi eszközök fedezettsége 
- tőkeszerkezeti mutató 
- vagyonszerkezeti mutató 
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2.  Befektetett eszközök értékelése 
  - tárgyi eszközök aránya  
  - befektetett eszközök fedezettsége (fedezeti mutató I.)  
 
3. Források elemzése, Saját tőke értékelése, Kötelezettségek értékelése 
  - sajáttőke-hányad mutató 
  - saját tőke növekedési mutató 
  - idegentőke fedezet (eladósodottsági mutató) 

 
4. Jövedelmezőségi mutatók 

- ROA (bruttó jövedelmezőség vagy jövedelemtermelő képesség mutatója)  
  - ROE (saját vagyon megtérülése vagy vagyonarányos nettó nyereség mutató) 

- ROI I. (tőke megtérülése az összes eszközre) 
   
5. Fizetőképesség (likviditás) értékelése 
  - likviditási mutató II. 
  - rövid távú likviditás 
  - gyorslikviditási mutató 
  - nettó működő tőke 
  - a Coface cégminősítési rendszer     
 
6. Készletgazdálkodás elemzése 
  - készletek fordulatszáma 
 
7. Eredményelemzés 
  - árbevétel-arányos eredmény 

 
 

Egyéb módszerek 
 
A fenti számítások ellenőrzésére személyes konzultációkat is folytattam. A mélyebb és 
bonyolultabb összefüggések értelmezése és értékelése során meghatározó jelentőségű, 
hogy lehetőségem volt a témában számos hazai és nemzetközi pénzügyi és ingatlanpiaci 
szakértő véleményének, gondolatmenetének megismerésére.   
 
A számítások értékelése során saját több mint 10 éves szakmai tapasztalataimat is 
figyelembe vettem. A kutatások technikai és szakmai előkészítése során egyéb 
ismereteimet is hasznosítottam, melyeket hazai és külföldi konferencián és előadáson 
gyűjtöttem.  
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4. EREDMÉNYEK 
 
 
4. 1. A szekunder kutatások eredményei 
 
 
A szakirodalom feldolgozása során elsődleges célom volt, hogy a szekunder kutatások 
eredményeivel bizonyítsam első hipotéziseimet, mely szerint az egyes kiskereskedelmi egységek 
létesítését tudományosan alátámasztott előzetes beruházás-gazdaságossági elemzésnek és 
megtérülési mutató számításnak kell megelőznie, függetlenül attól, hogy milyen működési 
formátumú, azaz mekkora nagyságú az üzlet vagy mekkora a befektetés összege. Ebből 
következik, hogy a kis- és nagy formátumú üzletek telepítését megelőző megtérülésre vonatkozó 
elemzések és azok számítása lényegi felépítésükben és mutatóikban nem különbözik egymástól. 
A szakirodalom feldolgozását ennek rendeltem alá. A szakirodalom és a vizsgált vállalkozás 
ingatlan-beruházási gyakorlata alátámasztja az első hipotézisem. A harmadik célkitűzés 
eredményeit itt szintén felhasználva, véleményem szerint a beruházás-gazdaságossági elemzések 
a jövőben pontosabbá tehetőek azzal, ha a két üzleti méret esetében az eredményességet 
befolyásoló tényezőket (pl. nettó forgalom, vásárlószám, kosárérték, vonzáskörzeti 
versenyhelyzet, vonzáskörzetben élő lakosok száma, működéssel kapcsolatos költségek) eltérő 
súllyal vesszük figyelembe.  
 
 
4. 2. A primer kutatások eredményei  
 
A dolgozat ezen fejezetének első részében tudományosan vizsgáltam a Tesco versenyhelyzetét a 
mérleg- és eredménykimutatásból nyerhető információk alapján. Többek között elemeztem a 
jelentős piaci szereplők piaci részesedését, eredményességét, eladósodottságuk és likviditásuk 
alakulását. A fejezet második részben az eredményesség, a vásárlószám, a nettó forgalom, a 
költségszerkezet és az üzlet méretének kapcsolatát elemeztem többváltozós regressziós 
modellekkel valamint a termelési függvényekkel.  
 
 
4. 2. 1. A „Tesco, mint vállalkozás” versenyhelyzete, versenyképességének tudományos 
elemzése 
 
Második hipotézisem volt, hogy a „Tesco, mint vállalkozási forma” üzletei a többi 
versenytárshoz képest jónak minősíthető, tehát jelenleg versenyképes. Feltételezem, hogy a 
versenyképességet meghatározó fontosabb tényezők szerepe mutatószámok segítségével 
kimutatható és várhatóan további térnyerésének lehetőségei vannak.   
 
Primer kutatási eredményeim alapján bizonyítom, hogy a Tesco versenyképes a versenytársakkal 
szemben, ezeket az eredményeket a 13 vállalkozás  mérleg és eredmény-kimutatás elemzése 
szolgáltatta. 
 
 
A Tesco versenyképességének tudományos elemzése  
 
 
Egy vállalat pénzügyi teljesítményét több szereplő is figyelemmel kíséri:  
 

1. jelenlegi és potenciális tulajdonosok, 
2. a vállalat irányítói, a menedzsment, 
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3.  jelenlegi és potenciális hitelezők, 
4. a vállalat vetélytársai, 
5. felügyeleti és államigazgatási szervek, a gazdaságpolitika irányítói. 

 
Az elemzést és ellenőrzést, valamint a megítélést mindig a vállalat múltbeli tevékenységének 
ismeretében lehet elvégezni, amelyekhez pénzügyi beszámolókat lehet alkalmazni (mérleg, 
eredménykimutatás, cash flow kimutatás). 
 
Az eredménykimutatás egy vállalat egy időszakra vonatkozó nyereségességét foglalja össze, 
vagyis ugyanazon időszak vonatkozásában összesíti a bevételeket, a felmerült ráfordításokat, így 
ezzel az adózott eredményt vagy profitot adja meg. A mérleg egy meghatározott időpontban 
készít „pillanatfelvételt” a vállalat pénzügyi helyzetéről. A mérlegben a vállalat eszközei és 
forrásai kerülnek felsorolásra.  
 
Három alapvető követelménynek mindig meg kell felelni, függetlenül attól, hogy milyen okból 
készítjük az elemzést:  

1. adatok tartalma azonos módon és alapelvek szerint kerüljön kiválasztásra, 
2. az elemzés módszertana is azonos legyen, 
3. a kapott eredmények hasonlóképpen kerüljenek értelmezésre az összehasonlított 

vállalatoknál vagy projektek esetében. 
 

Többféle csoportosítás is létezik, de SULYOK-PAP [2009, 527 p.] szerint a mutatókat az 
elemzés szempontja szerint a következőképpen lehet csoportosítani: 
 

- jövedelmezőségi mutatók, 
- hatékonysági mutatók, 
- likviditási mutatók, 
- eladósodottsági mutatók, 
- piaci mutatók. 

 
Tekintve, hogy a versenytársakról elérhető információk korlátozottak, az elemzéseket a mérleg 
és az eredmény-kimutatásban elérhető adatokból végeztem el a kiválasztott vállalkozások 
esetében.   

 
A vizsgálatba a következő 13 vállalkozást vontam be: 
 
Multinacionális kiskereskedelmi vállalatok: 

1.) Tesco  
2.) Spar 
3.) Auchan  
4.) Metro 
5.) Lidl 
6.) Penny 
7.) CORA 
8.) Match 
9.) Aldi 
10.) Profi 

  
Helyi kiskereskedelmi láncok, működés franchise formában (nem konszolidált adatok)  

11.) Co-op 
12.) CBA 
13.) Real 
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A 16. táblázat összesítve tartalmazza a vállalkozások tulajdonosi, forgalmi és piaci részesedésre 
vonatkozó fő adatait 2009 és 2010 vonatkozásában. Az egyes szereplők adatai összesítve 
szerepelnek függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás milyen üzletformátumokat működtet, 
azaz, pl. a Tesco vagy a Spar adataiban együtt szerepel a hipermarketek és a szupermarketek 
teljesítménye, mivel nem külön-külön, hanem egy cégnév alatt végzik a tevékenységet.   
 
 
16. Táblázat: A magyar kereskedelmi piac meghatározó hazai és nemzetközi kiskereskedői 

Név Tulajdonos 

Forgalom 
2009 

(millió 
HUF) 

Forgalom 
2010 

(millió 
HUF) 

Forgalom 
változása  

Piaci 
részesedés 

(2010.07. 
hó) 

Piaci 
részesedés 

(2011.07. 
hó) 

Üzletek 
száma 

2011.12. 
hó 

Tesco-Global Áruházak Zrt. Tesco Group 573 309 583 596 1,8% 18,1% 18,9% 212 

Spar Magyarország Kft. 
ASPIAG 
(Austria SPAR) 360 233 336 848 -6,5% 9,8% 9,6% 389 

Auchan Magyarország Kft. 
Groupe 
Auchan 226 742 227 404 0,3% 4,6% 4,2% 12 

Metro Kereskedelmi Kft. Metro Group 198 360 180 182 -9,2% 1,5% 1,1% 13 

Lidl Magyarország Bt. Lidl 152 138 175 796 15,6% 6,1% 6,1% 148 

Penny Market Kft. Rewe Group 137 181 131 833 -3,9% 5,5% 6,4% 190 

Magyar Hipermarket Kft. (CORA) Delhaize 79 640 69 618 -12,6% 1,6% 1,5% 7 

Csemege Match Zrt. Delhaize 45 257 38 048 -15,9% n.a. n.a. 121 

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Aldi Süd 35 458 43 527 22,8% 1,4% 2,3% 78 

Profi Magyarország Zrt. Delhaize 25 163 20 946 -16,8% 1,1% n.a. 73 

Co-op Hungary Zrt. 
Magyar-
franchise 13 630 12 431 -8,8% 10,4% 9,8% 5525 

CBA Kereskedelmi Kft. 
Magyar-
franchise 26 812 26 851 0,1% 6,2% 6,2% 3077 

REÁL Hungária Élelmiszer Kft. 
Magyar-
franchise 3 981 3 896 -2,1% 2,6% 3,2% 2140 

Forrás: saját gyűjtés 
 
Megjegyzés:  
CORA, Match és Profi – közös beszerzés Provera név alatt  
Cora értékesítése 2011. decemberben bejelentve, vevő Auchan Magyarország Kft. (versenyhivatali engedélyezés 
folyamatban – 2012. április) Forrás:[ G. TÓTH, 2012] 
Spar név alatt szerepel Spar, Interspar, Kaisers és Plus (2008-tól) együtt 
CBA, Co-op, Real – nem konszolidált adatok  
CBA hálózatának összforgalma 2011-ben 565 milliárd forint[PENZCENTRUM,  2012b]  
Co-op összforgalma 2011-ben 510 milliárd forint, Real összforgalma 2011-ben 367 milliárd forint  
   
 
A 16. táblázat jól mutatja, hogy 2010-ben (2009-hez viszonyítva), a hipermarket szegmensben 
tevékenykedő vállalatok közül csak a Tesco és az Auchan volt képes növelni a forgalmát. A 
Tesco az előző évhez viszonyítva 1,79%-al növekedett, míg az Auchan 0,3%-al, ebben a 
számban természetesen benne vannak az új áruháznyitások által generált bevételek is.  
A diszkonter kategóriában a Lidl (15,55%) és az Aldi (22,76%) növelték nettó forgalmunkat 
jelentősebben éves viszonylatban vizsgálva.  
A franchise hálózatok közül pedig csak a CBA volt képes forgalomnövelésre (0,15%), míg a 
másik két szereplő nettó forgalma csökkent 2010 és 2009-között, azaz ők voltak a 2010-es év 
vesztesei. 
 
 
Négy éves időszakot vizsgálva 2007 és 2010 között általánosságban elmondható, hogy a 
hipermarket szegmensben csak az Auchan volt képes folyamatos forgalomnövelésre, csak ezen 
vállalat esetében növekedett az értékesítés nettó árbevétele forint alapon mérve. A Spar 2008-ban 
felvásárolta a Plus üzleteket, így ez az éve kiugró növekedést mutat bevétel szempontjából. A 
CORA és a Metro folyamatosan forgalomcsökkenést szenved el 2007 óta, hasonlóan hozzájuk a 
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Profi és a Match is folyamatosan veszít. A Penny-t csak az utolsó két vizsgált év érinti 
csökkenéssel. Mindez nem meglepő, hiszen a kiskereskedelmi forgalom volumenindexe 2007-
óta folyamatosan csökkent, és négy év csökkenés után 2011-ben növekedett először 0,2%-kal, 
ezt mutatja a KSH kiskereskedelmi fogalom volumenindexei című táblázata is (17. táblázat). A 
TRADE MAGAZIN [2012] szerint a  növekedés két okban keresendő, az egyik, az egykulcsos 
adó miatt élénkülő belső kereslet, míg a másik a 2011. év végén felerősödött bevásárló turizmus 
volt. A Lidl és az Aldi folyamatosan forgalmat növeltek 2007 óta, melynek fő oka az intenzív 
terjeszkedés és üzletnyitás. A GFK „Diszkontok 2011” [GFK, 2011b] című tanulmányából 
kiderül, hogy a 2011-es év egyik legfontosabb trendje továbbra is a diszkontok térnyerése volt. A 
magyar franchise hálózatok esetében csak a CBA volt képes folyamatos forgalomnövelésre. A 
Co-op és a REÁL esetében a 2010. év vonatkozásában forgalomcsökkenés figyelhető meg, míg 
ez a 2009-es évet vizsgálva erre a kategóriára ez nem volt jellemző. 
 
 
17. Táblázat: A kiskereskedelmi forgalom volumenindexei (2002-től) – TEÁOR ’08 

         (előző év = 100,0) 

ebből: 
Élelmiszer- és 

élelmiszer 
jelleg ű vegyes  

élelmiszer 
jelleg ű 
vegyes 

élelmiszer-, 
ital-, 

dohányáru- 

Nem 
élelmiszer 

termék Év 

kiskereskedelem 

Kiskereskedelem 
összesen 

2002 110,8 112,7 93,7 107,3 108,6 

2003 108,1 109,5 95,7 109,9 107,8 

2004 102,8 102,7 103,3 108,4 105,4 

2005 104,6 104,7 103,2 106,2 105,1 

2006 105 105,2 102,3 103,3 104,7 

2007 98,7 99 95,1 95,5 97,9 

2008 98,8 98,7 100,5 97,4 98,4 

2009 95,9 95,7 98,3 91,1 94,7 

2010 98 97,5 102,8 99,2 97,9 

2011 100,3 100,2 101,2 101,1 100,2 
Forrás: KSH, A kiskereskedelmi forgalom volumenindexei (2002-től) – TEÁOR ’08 
 
 
Az előbb írtaknak megfelelően a 2011-es évet már nem jellemezték üzletnyitások a korábbi 
évekhez hasonló nagyságrendben. Hipermarketet összesen a Tesco nyitott, kettőt. 
Szupermarketet a Spar (2db) és a Tesco (4 db) nyitott csak, míg a diszkont láncok közül a Lidl 
12 nyitást, míg az Aldi 7 üzletnyitást valósított meg 2011-ben, ezt mutatja be a 18. táblázat. 
Viszonyításképpen a 2010. év üzletnyitásait is bemutatom (2010-ben drogériák kivételével 
összesen 49, szemben 2011-es 28 üzletnyitással) a 19. táblázatban, mellyel látható a szignifikáns 
csökkenés. A táblázat nem mutatja külön, de tartalmazza az egyes láncok üzletbezárásait is.  
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18. Táblázat: Magyarországi üzletláncok aktuális üzletszáma 2010. november 

 
Forrás: [RÁDI 2010] 
 
 
19. Táblázat: Magyarországi üzletláncok aktuális üzletszáma 2012. január 

  Összes üzlet 2011-ben nyílt üzletek 

Hipermarket láncok 

Interspar 31 0 

Metro 13 0 

Tesco 118 2 

Cora 7 0 

Auchan 12 0 

     

Szupermarket nyitások 

Spar 352 2 

Kaisers 7 0 

Match 120 0 

Tesco 1k 37 2 

Tesco Express 36 2 

     

Diszkont láncok 

Profi 73 0 

Penny Market 189 1 

Lidl 148 12 

Aldi 78 7 

Forrás: saját adatgyűjtés (2012. január) 
 
A piaci részesedés elemzése (23. ábra)  meglehetősen nehéz feladat, mivel a GFK és a Nilsen 
piackutatók által közölt piaci részarány adatok jelentős eltéréseket mutatnak. Ami azonban ennek 
ellenére is minden kétség nélkül megállapítható, az az, hogy a Tesco piaci részesedése 2010 és 
2011 között növekedett, míg a Spar, Auchan és Metro (a hipermarket szektor többi tagja) 
piaci részesedése pedig csökkent. Ez nem meglepő, hiszen a Tesco a világ egyik legsikeresebb 
kiskereskedője, jelenleg 14 országban van jelen, piaci részesedése ebből szinte kivétel nélkül 
folyamatosan és mindenhol növekszik. Jelenleg Angliában piacvezető, Ázsiában azokban az 
országokban ahol jelen van első és második (kivéve Kína), Európában szintén piacvezető és 
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második azokban az országokban, ahol jelen van (kivéve Törökország), az USA-ban pedig 
szintén folyamatosan növekvő forgalmat és növekvő piaci részesedést ér el. [TESCO PLC, 2012]  
A diszkonterek közül a Penny és az Aldi részesedése növekedett, a Lidl stagnált. A többi piaci 
szereplővel kapcsolatban a fent említettek miatt –piaci részarány vonatkozásában- nem lehet 
egyértelmű kijelentéseket tenni.    
 

 
23. ábra: Piaci részesedés alakulása 2010. május és 2011. július között 

Forrás: TESCO [2011b] 
Magyarázat: 
Market Share – Piaci részesedés  
Source Gfk household panel – Forrás Gfk háztartási panel 
 
 
 

A piaci részesedés és a nettó forgalom alakulása közötti korreláció könnyen kimutatható az 
elmúlt két év vonatkozásában.  
 
20. Táblázat: Piaci részesedés és a nettó forgalom közti korreláció – 2010 

  
Nettó forgalom 2010 

(millió HUF) 
Piaci részesedés (%) 

(2011.07. hó) 

Nettó forgalom 2010 
(millió HUF) 1  

Piaci részesedés 
(%) (2011.07. hó) 0,735882506 1 

Forrás: saját számítások  
 
A 2010. évet vizsgálva a nettó forgalom és a piaci részesedés kötött erős pozitív kapcsolat 
állapítható meg, ezt mutatja a 20. táblázat is. Az egyik mutató növekvő értékéhez szintén 
növekvő (magasabb) érték tartozik a másik mutató esetén. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
nagyobb piaci részaránnyal természetesen együtt jár a nagyobb nettó forgalom is.  
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21. Táblázat: Piaci részesedés és a nettó forgalom közti korreláció – 2009 

  
Nettó forgalom 

2009 (millió HUF) 
Piaci részesedés 
(%) (2010.07. hó) 

Nettó forgalom 2009 
(millió HUF) 1   

Piaci részesedés (%) 
(2010.07. hó) 0,734316792 1 

Forrás: saját számítások 
 
 
A 2009. évet vizsgálva szintén megállapítható (21. táblázat), hogy a nettó forgalom és a piaci 
részesedés közötti kapcsolat határozott, bár meg kell jegyezni, hogy a kicsi elemszám 
befolyásolhatja mind a 2010-re, mind a 2011-re vonatkozó a számítást.  
 
 
 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a mérleg szerinti eredmény vizsgálata 
 
 
A kilenc meghatározó nemzetközi hátterű piaci szereplő közül három zárta a 2010. évet pozitív 
üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel, míg a többiek üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
negatív volt. Hipermarketként csak a Tesco volt nyereséges, diszkonterként a Lidl és a 
Penny. A három magyar franchise rendszerben működő vállalkozás közül mind pozitív 
üzemi (üzleti) eredménnyel zárta az évet. Ezt mutatja be a 22. táblázat.  
 
Idősort tekintve általánosságban elmondható, hogy a 2007-es és a 2008-as évek vonatkozásában 
a hosszabb ideje működő vállalkozások többsége még pozitív üzemi (üzleti)- és mérleg szerinti 
eredménnyel zárt. A 2009-től kezdődő időszak tömeges veszteséges működének fő okai közt 
említendő a világgazdasági válság mélyülése, a fogyasztás visszaesése, míg a 2010-es év 
viszonylatában ehhez hozzájárult a kereskedelmi különadó megjelenése is.  
 
Értekezésemben nem térek ki rá részletesen, de megjegyzendő, hogy jelentős különbségek 
vannak a kereskedelmi különadó mértékében az egyes piaci szereplők esetében, mely jelentősen 
befolyásolja az eredményességet, és így a mérleg szerinti eredmény alakulását. Az egyes 
ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvényt az Országgyűlés 2010. október 
18-án fogadta el és 2010. december 4-étől hatályos. Mindez a kereskedők számára azt jelentette, 
hogy már a 2010. év vonatkozásában is be kellett fizetniük a különadót. A bolti kiskereskedelmi 
tevékenység esetében nettó 500 millió forint árbevétel alatt nem kell fizetni különadót, 500 
millió forint és 30 milliárd forint között 0,1% a különadó mértéke, 30 és 100 milliárd forint 
között 0,4%, míg 100 milliárd forint felett 2,5% összegű különadót kell fizetnie a vállalkozásnak. 
[MAGYAR KÖZLÖNY, 2010]    
 
Mérleg szerinti eredmény tekintetében a kilenc nemzetközi vállalkozás közül két piaci szereplő 
zárta a 2010. évet pozitív mérleg szerinti eredménnyel, ezek a Tesco és a Penny Market voltak. 
A többiek veszteséget termeltek 2010-ben. A franchise hálózatban működő három magyar lánc 
közül a CBA és a Co-op mérleg szerinti eredménye pozitív volt, míg a Reál mérleg szerinti 
eredménye nulla lett. 
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22. Táblázat: Az eredmény alakulása 2010-ben a 13 lánc esetében 

adatok Millió 
HUF-ban 
(2010) 

ÉRTÉKESÍTÉS 
NETTÓ 

ÁRBEVÉTELE 

ÜZEMI (ÜZLETI) 
TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 

MÉRLEG 
SZERINTI 

EREDMÉNY 

TESCO 583 596 4 899 4 796 

SPAR  336 848 -14 092 -25 945 

AUCHAN 227 404 -4 952 -8 451 

CORA 69 618 -3 623 -3 605 

Metro 180 182 -2 843 -1 252 

Lidl 175 796 6 398 -9 556 

Aldi 43 527 -7 561 -7 207 

Penny 131 833 403 702 

Profi 20 946 -966 -1 122 

Match 38 048 -2 798 -3 341 

CBA 26 851 1 084 1 016 

Co-op 12 431 66 93 

REÁL 3 896 1 639 0 
Forrás: saját gyűjtés 
 
A 22. táblázatból összegszerűen vizsgálva megállapítható, hogy mérleg szerinti eredmény 
vonatkozásában az összes vizsgált vállalkozás közül a Tesco végzett az első helyen.  
 
A 2007-től 2010. éveket vizsgálva a mérleg szerinti eredmény szinte kivétel nélkül minden 
nemzetközi hátterű vállalkozás esetében csökkenő tendenciát mutat. A 2007-es bázishoz 
viszonyítva a 2009. és 2010. évi mérleg szerinti eredmény ezen vállalkozások esetében 
általánosságban drasztikus csökkenést mutat, ez alól csak a LIDL 2009. éve és a Penny Market 
2010. éves mérleg szerinti eredménye kivétel. 
 
A magyar franchise hálózatok mérleg szerinti eredménye a 2007-2010. éveket vizsgálva a CBA 
és a Co-op esetében növekedést mutat, míg a REÁL a 2009. év pozitív eredményével szemben a 
többi évet 0 forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. (2007-2010-ig időszak részletes adatai a 
62.  táblázatban a  „Mellékletek” fejezetben találhatóak.)       
 
 
Versenyképesség elemzése mérlegből és eredmény-kimutatásból számított mutatók alapján 
 
 
A versenyképességet rendszerszemléletben elemzem, a versenypozíciót a következő mutatók 
alapján hasonlítom össze: 
 

1. Vagyonstruktúra mutatói 
2. Befektetett eszközök értékelése 
3. Források elemzése, Saját tőke értékelése, Kötelezettségek értékelése 
4. Jövedelmezőségi mutatók  
5. Fizetőképesség (likviditás) értékelése 
6. Készletgazdálkodás elemzése  
7. Eredményelemzés 
   

A fenti hét kategóriába csoportosított mutatók mindegyikére végeztem részletes számításokat és 
elemzéseket. A kiskereskedelmi vállalakozások működését tekintve véleményem szerint a 
mérleg és eredmény-kimutatás adataiból az eredményesség, a készletforgás, az eladósodottság, a 
likviditás elemzése és vizsgálata a legfontosabbak.  
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A következőkben ezen gondolatmenet alapján kívánom bizonyítani, hogy a „Tesco, mint 
vállalkozási forma” a versenytársakhoz képest kedvező helyzetben van és fejlődésének további 
lehetőségei vannak.  
 
I. Vagyonstruktúra (vagyonszerkezet) vizsgálat (23. táblázat) 
 
Elmondható, hogy a szakirodalom szerint nincs rá általánosan elfogadható érték, a megítélés 
alapját a vállalkozás saját korábbi évekre vonatkozó adatai, illetve az ágazati átlagok képzik. A 
mezőgazdaságban és az iparban nagyobb hányadot képviselnek a befektetett eszközök, míg a 
kereskedelemben a forgóeszközök. (Részletes adatok a „Mellékletek” 62. táblázatban)       
 
23. Táblázat: Vagyonstruktúra alakulása 2010-ben a 13 vállalat esetében  

VAGYONSTRUKTÚRA 
(VAGYONSZERKEZET)  

Tartósan befektetett 
eszközök aránya vagy 
befektetett eszközök 

aránya az összes 
vagyonból (%) = 

(M01/M52) * 100 = 
(Befektetett 

eszközök/Eszközök 
összesen)*100 

Forgóeszközök aránya az 
összes vagyonból (%) = 

(M26/M52)*100 = 
(Forgóeszközök/Eszközök 

összesen)*100 

Tárgyi eszközök 
fedezettsége (%) 
= (M53/M10)*100 

= (Saját 
tőke/Tárgyi 

eszközök)*100  

Tőkeszerkezeti 
mutató (%) = 

M53/M66 = Saját 
tőke/Kötelezettsé

gek 

Vagyonszerkezet (%) = 
(M01/M26)*100 = 

(Befektetett 
eszközök/Forgóeszköz

ök)*100 

TESCO 57,4 41,84 92,58 122,25 137,19 

SPAR  76,11 23,65 44,67 28,22 321,82 

AUCHAN 65,38 34,19 43,54 37,93 191,19 

CORA 7,04 92,83 372,93 22,21 7,58 

Metro 66,43 33,29 458,42 526,72 199,51 

Lidl 80,39 19,49 40,21 48,13 412,42 

Aldi 28,26 71,34 237,01 212,56 39,62 

Penny 33,78 65,59 187,44 91,35 51,51 

Profi 47,58 52,15 80,54 65,69 91,22 

Match 71,82 26,4 32,52 30,81 272,07 

CBA 41,59 49,69 153,71 200,76 83,69 

Co-op 16,12 83,74 344,67 68,8 19,25 

REÁL 5 84,16 817,14 34,75 5,94 
Forrás: saját számítás 

 
 
1. tartósan befektetett eszközök aránya az összes vagyon tekintetében (%)  

= (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100 
 
A 2010. évet vizsgálva elmondható, hogy a tartósan befektetett eszközök aránya az összes 
vagyon tekintetében a nemzetközi hátterű és eredményes vállalkozások esetében 
általánosságban, hogy 60-80% között mozog, bár egyes diszkonterek (Aldi, Penny, Profi) ez az 
érték alatt vannak. Ez a mutató fejezi ki a vállalatok tőkeigényességét. A mutató az egy éven 
túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. A magas 
befektetett eszközarány tőkeerősséget jelent. Itt meg kell jegyezni, hogy ezt a mutatót jelentősen 
befolyásolja az, hogy a vállalkozás a tevékenységet bérelt vagy saját ingatlanban folytatja, bérelt 
vagy saját eszközöket alkalmaz, amortizálódott vagy új eszközöket birtokol. Ezek alapján a 
CORA 7,04%-os mutatója meglehetősen alacsony, ami instabilitásra utal. A magyar franchise 
hálózatok esetében jelentősen alacsonyabb a tartósan befektetett eszközök aránya az összes 
eszközhöz viszonyítva, mint a külföldi nagy formátumú (alapterületű) üzletek esetében.  
 
Ugyanezen mutatót 2007-2010 között vizsgálva (részletes adatok a 63. táblázat „Mellékletek” 
részben) megállapítható, hogy a TESCO, SPAR, Auchan, Metro, Lidl, Profi és Match 
vállalkozások esetében nincs szignifikáns eltérés az egyes évekre számított mutató nagyságában. 
A CORA-nál folyamatosan rendkívül alacsony mértéket mutat ez a tartófan befektetett eszközök 
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aránya az összes vagyon tekintetében, míg az Aldi esetében a 2009-es és 2010-es évekre számolt 
mutató csökkent szignifikánsan.  
A három magyar lánc esetében a tartósan befektetett eszközök aránya a 2007-2010-es időszakot 
vizsgálva az összes eszközhöz viszonyítva a Co-op és a REÁL esetében 5-16% között mozog, 
míg a CBA esetében ez 35-61% között mozog, de még így is elmarad a nemzetközi láncok 
esetében tapasztalt magasabb értékektől.   
 
 
2. forgóeszközök aránya az összes vagyonból (%) = (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 
 
Ez a mutató arról tájékoztat, hogy az összes eszközök között milyen arányt képvisel a rövidtávon 
befektetett eszközök értéke. Ennek a mutatónak a magas értéke arra enged következtetni, hogy a 
forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök) aránya az összes eszközön 
belül magas, míg az alacsonyabb érték azt mutatja, hogy a befektetett eszközök és az aktív 
időbeli elhatárolások összesített aránya magasabb értéket képvisel az összes eszközön belül, mint 
a forgóeszközök. A mutató megadja, hogy mekkora a vállalkozás viszonylag gyorsan likviddé 
tehető vagyona. Minél kisebb a forgóeszközök aránya az összes vagyonból, annál jobb.  
 
A forgóeszközök összes eszközhöz viszonyított arányát vizsgálva 2007-2010-es időszakot 
figyelembe véve megállapítható, hogy az egyes évek jellemzően nem mutatnak nagy eltérést, ha 
a mutatót csak egy-egy vállalatra vizsgálunk. A vállalatonkénti mérték ezzel szemben nagyon 
széles skálán mozog. Addig, amíg a tőkeerősebb hipermarketek esetében (TESCO, Auchan, 
Metro) 30-40%,addig az Aldi, Penny és Profi diszkonterek esetében akár jóval 50% feletti 
értékekkel is találkozunk, míg a Spar, Lidl és Match esetében 20-30%-os értékeket számoltam.  
 
 
3. tárgyi eszközök fedezettsége (%) = (Saját tőke/Tárgyi eszközök)*100 
 
Ez a mutató azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására –
közvetlenül az alaptevékenységben részt vevő tartósan befektetett eszközökre- a saját tőke 
milyen mértékben nyújt fedezetet. Kívánatos, hogy a tárgyi eszközök nagysága arányban 
legyen a saját tőkével.  
 
A 2007-től 2010-ig tartó időszakot elemezve a vállalkozások nagyon változatos képet mutatnak.    
A tárgyi eszközök fedezettségét tekintve a tárgyi eszközök és a saját tőke aránya a 2010. évet 
vizsgálva a Metro esetében kiugróan magas értéket mutat (458,42%), mely a számokat 
részletesebben vizsgálva arra enged következtetni, hogy a vállalat meglehetősen tőkeerős és a 
kereskedelmi tevékenység mellett más egyéb pénzügyi tevékenységet is folytat (pl. egyéb 
kapcsolt vállalakozás refinanszírozása).  
 
 
4. tőkeszerkezeti mutató (%)= Saját tőke/Kötelezettségek 
 
A tőkeszerkezeti mutató megadja, hogy egy vállalkozás mennyire mondható stabilnak. A 
magas érték azt mutatja, hogy egy adott vállalkozás pénzügyileg stabilnak mondható vagyis, 
több a saját tőkéje, mint az idegen. A túl magas érték viszont megkérdőjelezi a 
jövedelmezőséget, azaz, hogy biztosan jó helyen tartja-e a pénzét a vállalkozás. A túl alacsony 
százalék alultőkésítettséget jelent. Látszik, hogy a 2007-2010-ig tartó időszakot vizsgálva a 
vállalatok tőkeszerkezeti mutatója nagyon változatos képet mutat. Míg a Tesco, Metro, Aldi, 
Peny és CBA ötös 100% feletti értékeket képez, addig a Spar, Auchan, Cora, Lidl, Profi, Match, 
Co-op és a REÁL esetében jóval 100% alatti értékeket kaptam a mutatóra.     
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5. vagyonszerkezet (%) = (Befektetett eszközök/Forgóeszközök)*100 
 
A vagyonszerkezet vizsgálatakor arra kaphatunk választ, hogy mennyire gyorsan tud a 
vállalkozás likviditást teremteni. A befektetett eszközök és forgóeszközök magas 
arányszámából arra lehet következtetni, hogy a sok állóeszközt nehezebben, lassabban lehet 
likviddé tenni. Ez az érték a 2007-2010-ig tartó időszakot vizsgálva rendkívül alacsony és 
csökkentő tendenciát mutat a CORA és a REÁL esetében. Nagyon alacsonyan stagnál a Penny és 
a Co-op. A TESCO, Spar, Auchan, Metro, Lidl és a Mach esetében 100%-nál nagyobb értéket 
kapunk a mutatóra minden évet figyelembe véve.  
 
 
II.     Befektetett eszközök értékelése (24.-25. táblázat) 
 
 
1. tárgyi eszközök aránya (%) = (tárgyi eszközök/befektetett eszközök)*100  
 
A befektetett eszközök jellemzője, hogy tartósan (1 éven túl, több termelési cikluson keresztül) 
szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A befektetett eszközök a vállalkozások legstabilabb 
vagyonelemei, értékük változása jellemzően mentes a konjunktúra hatásoktól.   
 
A szakirodalom szerint a befektetett eszközök nagysága, és annak változása két vagy több év 
adatait tartalmazó idősorral, valamint az abból képzett viszonyszámokkal és abszolút és relatív 
eltérésekkel mutatható be. 
 
24. Táblázat: Befektetett eszközök értékelése 2010-ben a 13 vállalkozásban 

BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKELÉSE 

Tárgyi eszközök aránya (%) 
= (M10/M01)*100 = (Tárgyi 

eszközök/Befektetett 
eszközök)*100 

TESCO 99,32 

SPAR  61,24 

AUCHAN 92,71 

CORA 66,32 

Metro 27,17 

Lidl 99,67 

Aldi 99,69 

Penny 70,91 

Profi 99,03 

Match 98,67 

CBA 98,96 

Co-op 71,84 

REÁL 61,4 

Forrás: saját számítás 
 
Ez a mutató a kereskedelmi főtevékenységgel foglalkozó vállalkozások esetében vizsgálva 
megmutatta, hogy az egyes vállalkozások a tárgyi eszközökön kívül tartanak-e még bármilyen 
immateriális jellegű javat (pl. tulajdonjog más vállalkozásban) az eszközeik között. 2010-ben a 
hipermarket (és multi szegmens) kategóriában a Tesco (99,32 %) értéke a legmagasabb, közel 
100%, vagyis a főtevékenységen (kiskereskedelem) kívül mással nem foglalkozik. Hasonlóan 
magas értéket csak a diszkonterek, Lidl (99,67%) és Aldi (99,69%) és a hazai franchise 
hálózatok közül a CBA (98,96%) produkálnak. A Metro esetében a 27,17% arra enged 
következtetni, hogy a kereskedelmi tevékenység mellett más egyébbel is foglalkozik, pl. 
részesedése van más cégben vagy értékpapírt tart. 2007-2010. évek viszonylatában nézve 
általánosan minden vállalkozásra elmondható, hogy a négy év viszonylatában közel azonos 
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számokat kapunk eredményül. A TESCO Auchan, Lidl, Aldi, Profi, Match és CBA esetében 
100%-hoz közeli értékek figyelhetőek meg mind a négy évben, míg a Metro esetében tárgyi 
eszközök aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva  folyamatosan 30% alatt van az elmúlt 
négy évben. (Részletes adatok a „Mellékletek” 64. táblázatban)       
     
 
2. befektetett eszközök fedezettsége = (saját tőke/befektetett eszközök)*100  
 
 
Ez a mutató azt mutatja (25. táblázat), hogy a vállalkozás befektetett eszközeinek mekkora 
hányadát fedezi saját forrás, vagyis azt, hogy a vállalkozás miből finanszírozta az eszközeit, 
saját vagy idegen tőkéből. Az adatokat a 2010. évre vizsgálva arra lehet következtetni, hogy a 
Tesco szinte mindent saját tőkéből, míg a Spar „szinte mindent” idegen tőkéből finanszírozott. A 
CORA magas mutatója pedig azt jelzi, hogy rendkívül alacsony az eszközállománya. Az Aldi 
esetében a mutató arra enged következtetni, hogy a vállalkozás nagyon hatékonyan használja a 
pénzét, azaz jól dönti el, hogy „mibe fekteti be a pénzt”.   
 
A befektetett eszközök saját tőkével való fedezettsége szempontjából a multiszegmens (és 
hipermarket) kategóriában 2010-ben a Tesco (91,95%) középen helyezkedik el. Az Auchan 
(40,37%) és a Spar (27,35%) sokkal alacsonyabb lefedezettséggel, míg a CORA (247,34%)  és a 
Metro (124,53%) jelentősen magasabb fedezettséggel bír. A kapott adatok közül kiemelkedően 
magas a Co-op (247,59%) és REAL (501,75%) befektetett eszközeinek saját tőkével való 
lefedezettsége, ez a franchise működési modellel van összefüggésben. A 2007-2010-ig tartó 
időszakot elemezve az egyes vállalkozások nagyon változatos képet mutatnak. Míg a Tesco 
folyamatosan 90% felett volt, addig pl. a Penny esetében a 2007-es  700% feletti érték csökkent 
le az érték 132-re 2010-re, míg a CORA a 2007-es 159%ról növekedett 2010-re 247%-ra. 
(Részletes adatok a „Mellékletek” 64. táblázatban)       
 
25. Táblázat: Befektetett eszközök fedezettsége 2010-ben a 13 vizsgált vállalkozás esetében  

BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

FEDEZETTSÉGE 

Befektetett eszközök saját tőke 
lekötése vagy befektetett eszközök 
fedezettsége vagy fedezeti mutató I. 

(%) = (saját tőke/befektetett 
eszközök)*100 = (M53/M01)*100 

TESCO 91,95 

SPAR  27,35 

AUCHAN 40,37 

CORA 247,34 

Metro 124,53 

Lidl 40,08 

Aldi 236,26 

Penny 132,91 

Profi 79,76 

Match 32,09 

CBA 152,11 

Co-op 247,59 

REÁL 501,75 

Forrás: saját számítás 
 
 
III.    Források elemzése, Saját tőke értékelése, Kötelezettségek értékelése (26.- 28. táblázat) 
 
Saját tőke értékelése (26. és 27. táblázatok) 
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A saját tőke nagyságát (millió HUF) tekintve a Tesco az első, őt követi a Metro, majd a Lidl, 
utána jön a sorban a Spar, Auchan, Aldi, Penny.   
 
26. Táblázat: Sajáttőke nagysága 2010-ben a vizsgált 13 vállalkozás esetében  
 

SAJÁT TŐKE millió HUF 

TESCO 267 315 

SPAR  42 920 

AUCHAN 33 568 

CORA 3 114 

Metro 143 773 

Lidl 46 998 

Aldi 12 758 

Penny 11 533 

Profi 2 388 

Match 3 972 

CBA 10 062 

Co-op 1 389 

REÁL 572 

Forrás: saját gyűjtés 
 
A saját tőke értékbeli változása mutatja meg, hogy a vállalkozás „bent tartja-e” a pénzét a 
vállalkozásban vagy pl. osztalékfizetéssel kiveszi-e azt. Idősort tekintve 2007-2010. között a 
TESCO, a Lidl és a CBA saját tőkéje mutat növekvő tendenciát az előző évhez viszonyítva, a 
többi vállalkozás folyamatosan csökkenő saját tőke étékeket mutat a 2009-es és 2010-es évekre 
nézve. (Részletes adatok a „Mellékletek” 66. táblázatban)       
 
 
1. Sajáttőke-hányad vagy sajáttőke ellátottság mutató (%) = (saját tőke/összes forrás)*100  
 
 
A saját tőke ellátottság vizsgálható valamilyen időszak (év) kronologikus átlaggal számolt 
átlagos eszközállományára, és adott időpont (pl. mérleg fordulónap) eszközállományára. A 
növekedési kilátások bemutatására a sajáttőke-hányad mutató használható legjobban. 
Vizsgálatok és a szakirodalom szerint, a gyorsan növekvő cégek saját tőke hányada magasabb, 
mint az átlagos gyorsasággal fejlődőké. A növekedési kilátások ezért a magas tőke hányaddal 
rendelkező cégeknél jobbnak tekinthetőek. A mérlegelv miatt az összes forrás értéke megegyezik 
az összes eszköz értékével, így a mutató értéke megegyezik a vagyonfedezet vagy a sajáttőke 
fedezet mutató értékével, vagyis megmutatja, hogy a vállalkozás eszközeit milyen mértékben 
finanszírozza a saját tőke. A mutató elemzése azt mutatja meg, hogy minél magasabb a 
sajáttőke-arány, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás és annál kevésbé van 
pénzügyi kockázata.  
A 2010. évet vizsgálva látható, hogy a hipermarketek közül a legkevésbé a Metro és a Tesco 
vannak eladósodva, a diszkonterek közül az Aldi mutatói a legjobbak, míg a franchise hálózatok 
közül a CBA végzett az élen. A 2007-2010-ig tartó idősort vizsgálva látható, hogy a Metro 
folyamatosan 70% körüli vagy feletti, a CBA folyamatosan 57% feletti, a Tesco pedig 
folyamatosan, 50% feletti sajáttőke-hányad mutatóval rendelkeztek. A többi vizsgált vállalkozás 
közül a Spar, az Auchan és a Cora 35% alatti értékeket mutattak minden évben. (Részletes 
adatok a „Mellékletek” 67. táblázatban)       
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2. Saját tőke növekedési mutató (%) = (saját tőke/jegyzett tőke)*100  
 
A mutató értékét több év összehasonlításában célszerű vizsgálni. Ez a mutató adja meg, 
hogy a vállalat értéke hogyan növekszik (vagy csökken). Az elvárható, hogy a mutató értéke 
meghaladja a 100%-ot és a tendenciája növekvő, amely jelzi, hogy a vállalkozás eredményesen 
gazdálkodik, a nyereséget a tulajdonosok részben vagy egészben a vállalkozásban hagyják, ami a 
vállalkozás tőkésedéséhez vezet. Ha a mutató értéke nem éri el a 100%-ot, az azt mutatja, hogy a 
vállalkozás több év viszonylatában veszteségeket halmozott fel, az eredménytartalék értéke 
negatív, a vállalkozás tőkevesztése következett be. Ekkor vagyonfelélésről beszélünk, azaz a 
vállalkozás veszteségeinek fedezésére már nem nyújt elegendő forrást az eredménytartalék, ezért 
hitelfelvételre, vagy eszközei egy részének értékesítésére kényszerül. 
 
A 2010. évet nézve a saját tőke növekedési mutatója a vizsgált vállalkozások közül a 
hipermarket csatornában a Metro (4.173,38)  esetében a legnagyobb, míg ezt követi a Tesco 
(207,55). A Spar és Auchan közel azonos, 70 körüli értéket mutat, míg a Cora (57,65) tőlük 
gyengébbet. Feltűnő, hogy a diszkonterek közül a Lidl, Aldi és a Penny rendkívül magas 
értékeket mutatnak. A franchise hálózatok 2010-re vonatkozó sajáttőke-növekedési mutatója 
változatos képet mutat, a Co-op 182%, a CBA 474%, míg a Reál 2 200, azaz mindegyikük 
túlszárnyalta a 100%-os elvárt értéket. .  
 
Idősort tekintve 2007 és 2010 között a hipermarketek közül csak a Tesco saját tőke 
növekedési mutatója növekszik, vagyis ő az egyedüli olyan multiszegmens szereplő, aki nem 
ezen mutató alapján nézve, nem veszi ki a  nyereséget a cégből. A Spar, Auchan és Cora mutatói 
2009-2010-ben folyamatosan 100% alatt vannak, azaz folyamatosan adósodnak el. A Lidl és az 
Aldi saját tőke növekedési mutatója növekvő tendenciájú. A hazai, franchise vállalkozások saját 
tőke növekedési mutatója szintén a 100%-os minimum elvárás felett volt a 2007-2010-ig tartó 
időszakban. (Részletes adatok a „Mellékletek” 66. táblázatban)       
 
 
27. Táblázat: Saját tőke értékelése 2010-ben a vizsgált vállalkozások esetében  

SAJÁT TŐKE 
ÉRTÉKELÉSE 

Sajáttőke-hányad mutató 
(%) = (M54/M94)*100 = 

(Saját tőke/Összes 
forrás)*100  

Saját tőke növekedési mutató 
(%) = (M53/M54)*100 = (Saját 

tőke/Jegyzett tőke)*100 

TESCO 52,78 207,55 

SPAR  20,82 70,36 

AUCHAN 26,39 72,26 

CORA 17,41 57,65 

Metro 82,72 4173,38 

Lidl 32,22 73434,38 

Aldi 66,77 1275800 

Penny 44,91 238,29 

Profi 37,95 103,42 

Match 23,04 104,17 

CBA 63,26 474,62 

Co-op 39,91 182,28 

REÁL 25,1 2200 

Forrás: saját számítás 
 
 
Kötelezettségek értékelése (28. táblázat) 
 
Eladósodottsági mutató (%) = (kötelezettségek/összes eszköz)*100  
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Az eladósodottság elemzése információt ad arról, hogy a vállalkozás eszközeinek mekkora 
hányadát finanszírozza idegen tőke, azaz hogyan alakul a tőkeáttétel a vállalkozás 
forrásszerkezetében. A mutató megadja, hogy mennyi az idegen-tőke állomány, azaz a 
vállalkozás mennyire van rászorulva külső forrásokra, minél alacsonyabb az arány, annál jobb. 
Az eladósodottság vizsgálata elsősorban a változás tendenciájára, továbbá a hasonló 
tevékenységi körben működő vállalkozásokkal való összehasonlításra irányulhat. Az idegen 
források aránya akkor kedvezőtlen, ha eléri az összes forrás 70%-át, azonban egyes 
közgazdasági iskolák szerint akkor megfelelő, ha a saját források meghaladják az idegen 
forrásokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bővülő tevékenység, és stabil jövedelmező 
működés esetén nem feltétlenül kell negatív jelenségként értékelni a kötelezettségek arányának 
növekedését, illetve azt, hogy a saját forrásokat meghaladják a vállalkozás forrásszerkezetében. 
Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az idegen forrás nyújtójának kockázata nő az idegen 
forrás arányának növekedésével. 
 
A 28. táblázat jól mutatja, hogy 2010-ben a hipermarketek közül a Metro (15,71 %) és a 
Tesco (43,17 %) eladósodottsága volt a legalacsonyabb. Az Auchan, Spar és Cora értékek 
70% körül vannak, illetve valamivel meghaladják azt. Az összes vállalkozást vizsgálva jól 
látszik, hogy minden szereplő igyekszik a közgazdaságilag elfogadott maximum 70% körül 
finanszírozni magát idegen tőkével, ezt az értéket csak a Cora, Match és REÁL idegen tőke 
finanszírozottsága haladja meg. Gyakorlati szemmel nézve a Cora, Match és a Spar számai már 
aggodalomra adnak okot. Ezt az aggályt bizonyítja, hogy a Cora hosszú próbálkozások után 
2011. decemberében értékesítésre került, vevője az Auchan (2012. áprilisában még a 
versenyhivatal vizsgálja az értékesítést). 2010-ben a legkevésbé eladósodott vállalkozás a 
vizsgáltak közül a Metro, őt követi az Aldi, majd a CBA. A listában középmezőnyben, azaz a 4. 
helyen szerepel a Tesco, őt pedig ötödikként a Penny követi.  
 
2007-2010-ig tartó időszakot vizsgálva elmondható, hogy minden vállalkozás követte a 2010-
ben tapasztaltakat korábban is, azaz folyamatosan hasonló finanszírozási politikát alkalmazott. 
Egyik vállalat sem változtatott a finanszírozási struktúráján szignifikánsan a korábbi évekhez 
képest. A TESCO közel 40% körül mozgott, a Spar maradt a 70-80% között, az Auchan 60-70% 
között volt, a Cora folyamatosan 80% körül, míg a Metro eladósodottsági mutatója folyamatosan 
30% alatt volt.  (Részletes adatok a „Mellékletek” 67. táblázatban) 
         
28. Táblázat: Kötelezettségek értékelése 2010-re vonatkozólag a vizsgált vállalkozásra  

KÖTELEZETTSÉGEK 
ÉRTÉKELÉSE 

Eladósodottsági mutató (%) 
= (kötelezettségek/összes 

eszköz)*100 = 
(M66/M52)*100  

TESCO 43,17 

SPAR  73,76 

AUCHAN 69,58 

CORA 78,37 

Metro 15,71 

Lidl 66,95 

Aldi 31,41 

Penny 49,16 

Profi 57,76 

Match 74,8 

CBA 31,51 

Co-op 58,02 

REÁL 72,22 

Forrás: saját számítás 
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IV.  Jövedelmezőségi mutatók (29. táblázat) 
 
„A jövedelmezőségi mutatók arra adnak választ, hogy a társaság forrásait milyen 
eredményességgel használja fel nyereség termelésére”. SULYOK-PAP [2009b, 531 p.] 
 
A nemzetközi gyakorlatban ezek a mutatók elterjedtek. A működés nyereségessége alatt azt az 
eredménytartalmat értjük, amelynél a vállalkozás árbevételéből levonjuk az annak eléréséhez 
szükséges költségeket. Ez a nyereség még tartalmaz bizonyos nem az alaptevékenységből 
származó elemek (tárgyi eszköz értékesítés, értékpapírokból) származó nyereséget, azonban ezt 
az értéket nem célszerű a mutató számításakor a számlálóban szerepeltetni. 
 
29. Táblázat: Jövedelmezőség elemzése 2010-re vonatkozólag a vizsgált vállalkozásoknál 

JÖVEDELMEZŐSÉGI 
MUTATÓK 

ROA (%) = (G/M52)*100 = 
Mérleg szerinti 

eredmény/Összes eszköz 
(bruttó jövedelmezőség vagy 
jövedelemtermelő képesség 

mutatója) 

ROE (%) = (G/M53)*100 = (Mérleg 
szerinti eredmény/Saját tőke)*100 
(saját vagyon megtérülése vagy 
vagyonarányos nettó nyereség 

mutató) 

ROI I. = Tőke 
megtérülése az összes 

eszközre = G/M52= 
Adózott 

eredmény/Összes eszköz 
(együttható) 

TESCO 0,95 1,79 0,01 

SPAR  -12,58 -60,45 -0,13 

AUCHAN -6,64 -25,18 -0,07 

CORA -20,15 -115,77 -0,2 

Metro -0,72 -0,87 -0,01 

Lidl -6,55 -20,33 -0,07 

Aldi -37,72 -56,49 -0,38 

Penny 2,73 6,09 0,03 

Profi -17,83 -46,98 -0,18 

Match -19,38 -84,11 -0,19 

CBA 6,39 10,1 0,06 

Co-op 2,67 6,7 0,03 

REÁL 0 0 0 

Forrás: saját számítás 
 
 
1. Eszközarányos nyereség (Return on Assets, ROA) 
 
A mutató a vállalat egészének eredményességét méri. Azt mutatja meg, hogy a vállalat teljes 
eszközállománya áltagosan milyen hozamot biztosított, mekkora megtérülési ráta mellett 
működtek a vállalat vezetői. A mutató fontos a vállalat vezetése és a hitelezők számára egyaránt.  
 

  Adózott Eredmény 
ROA = ———————— * 100 (%) 

       Összes eszköz 
 
A vállalatok legegyszerűbb számítási módban az adózás utáni eredményre használják leginkább 
és főként ott alkalmazzák, ahol tisztán vagy közel 100%-ig saját tőkéből finanszíroznak. A képlet 
a következőre módosul: 

   Nettó eredmény 
ROA = ———————— 

       Eszközállomány 
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Mivel a vállalatok szokásos eredményét csökkenti az értékcsökkenési leírás (bár ez nem 
tényleges pénzkiáramlás) ennek ellensúlyozására a mutatót ilyen formában számolják: 

 
       EBIDTA 

ROA = ———————— 
       Eszközállomány 
 
EBIDTA = Adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény = Adózás előtti 
eredmény + kamatfizetés + értékcsökkenési leírás (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization)  
 
  ROA (%) = bruttó jövedelmezőség vagy jövedelemtermelő képesség mutatója =  

mérleg szerinti eredmény/összes eszköz  
 
 
2. Sajáttőke arányos eredmény (Return on Equity, ROE) 
 
A legfontosabb átfogó jövedelmezőségi mutató a részvényesek számára. Megmutatja, hogy a 
részvényesek által birtokolt saját tőke az adott időszakban mekkora hozamot biztosított az egyéb 
gazdasági szereplők (hitelező, szállítók, állam, stb.) követeléseinek kielégítése után. BODIE – 
KANE – MARCUS [2005] szerint a ROE a vállalati nyereség növekedés ütemét határozza meg.  
 
Eszközök jövedelmezősége, eszközarányos eredmény ROE: A Du-Pont analízis célja, a 
sajáttőke-arányos eredmény összetevőnkénti elemzése. Az analízis során a – a tulajdonosokat 
leginkább érdeklő- a jövedelmezőségi mutatót három tényező, egy tőkeáttételi, egy hatékonysági 
és egy jövedelmezőségi mutatószám szorzatára bontjuk. [SULYOK-PAP, 2009 539 p.] 
 

  Adózott eredmény 
ROE = ———————— 

           Saját tőke 
 

ROE (%) = saját vagyon megtérülése vagy vagyonarányos nettó nyereség 
mutató = (mérleg szerinti eredmény / saját tőke)*100  

 
 
Jövedelemtermelő képesség (ROE) szempontjából vizsgálva a 2010. évben a 
vállalkozásokat látható, hogy 0,95%-al a Tesco ez egyetlen pozitív eredményű a 
hipermarketek között, míg a többiek negatívak. A CORA és a Spar ROA adatai -10% 
felettiek. A diszkonterek közül az Aldi -37%-a a leggyengébb, de a szupermarket szegmensben a 
Profi és Match értékei is közelítenek a -20%-hoz.  
 
2007-2010-es időszakot vizsgálva a ROA mutató a nemzetközi hátterű vállalkozások esetében 
csökkenő tendenciát mutat. A magyar franchise hálózatok esetében 2009-ben növekedés volt 
látható a CBA és a REÁL esetében, míg a Co-op 2010-ben tudott növekvő ROA mutatót képezni 
a megelőző évhez képest.  
 
Nagyon leegyszerűsítve a ROE mutató adja meg, hogy mekkora a befektetett pénz hozama, 
vagyis a befektetők ez alapján tudják eldönteni, hogy az alternatív befektetési lehetőségeket 
vizsgálva hol „kamatozott” a pénzük a legjobban. A Tesco esetében a 2010-es évet vizsgálva a 
pénz hozama 1,79% volt, míg a Penny esetében ez az érték 6,09%, a CBA-nál 10,10%, a Co-op-
nál pedig 6,7%.  
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A saját vagyon megtérülése (ROE) szempontjából 2010-ben a nemzetközi hálózatok közül csak 
a Tesco és a Penny pozitívak, míg a Spar és az Aldi értékei -50%-ot meghaladóak. A magyar 
érdekeltségű franchise vállalkozások mind pozitív ROE mutatót képeztek.   
 
A ROE mutató 2007-2010-ig tartó időszakra vonatkozó elemzése a ROA mutatóhoz hasonlóan 
szintén nagyon változatos képet mutat az egyes vállalkozások tekintetében. A hipermarket 
szegmensben tevékenykedőkre egyértelműen csökkenő vagyonarányos nyereségmutató érték 
volt jellemző, hasonlóan működött hozzájuk és csökkentő ROE értéket mutat a CBA is mind a 
négy vizsgált évben. A Co-op és a REÁL 2009-ben növelte vagyonarányos nettó 
nyereségmutatóját, a diszkonterek közül az Aldi és Profi csökkentette veszteségeit 20009-ről 
2010-re a saját tőke arányában.  
Mindkét vizsgált mutatót tekintve 2010-ben a Penny és a Tesco foglalja el a dobogó első két 
helyét, utánuk pedig a hazai franchise hálózatok következnek.  (Részletes adatok a „Mellékletek” 
66. táblázatban)       
 
 
Eszközök jövedelmezősége, ROI I.  (29. táblázat) 
 
 
3. ROI I. = tőke megtérülése az összes eszközre = adózott eredmény/összes eszköz (együttható)  

 
Eszközarányos eredménymutató a Du Pont cég által elterjesztett tőkemegtérülési mutatók közül 
a ROI I. (Return on Investment I.) [TAKÁCS, 2009 88 p.] 

 
           árbevétel   adózott eredmény    adózott eredmény 

ROI I. = ——————— * ————————  =  ——————— 
        összes eszköz        árbevétel       összes eszköz 

 
Ez a mutató az adózott eredményhez viszonyított jövedelmezőséget mutatja együttható 
formájában. A 24. táblázat megmutatja, hogy 2010-ben a hipermarketek közül csak a Tesco 
(0,01) ROI I. mutatója pozitív. A diszkonterek közül csak a Penny-é (0,03), míg a hazai 
franchise hálózatok közül mindhárom esetében pozitív értékű. Ez azt jelenti, hogy a Tesco 
esetében az összes befektetett eszköz 1%-al, a Penny esetében 0,03%-al járult hozzá a profithoz 
a 2010-es évet tekintve. A magyar hálózatok együtthatója a 2010-es évet tekintve 0,00 és 0,06 
között mozgott. 2007-2010-ig tartó idősort vizsgálva szinte minden vállalkozás esetében 
csökkenő tendenciát lehet megfigyelni a ROI I. mutatóra.  (Részletes adatok a „Mellékletek” 63. 
táblázatban)       
 
 
 
V. Fizetőképesség (likviditás) értékelése (30. táblázat) 
 
 
A vállalkozások hitelképessége megítélésének értékelése során nagy hangsúlyt helyeznek a 
vállalkozás pénzügyi helyzetére. A likviditási mutatók elsősorban a likvid eszközöket és a likvid 
forrásokat viszonyítják egymáshoz. 
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30. Táblázat: Likviditási helyzet értékelése 2010-re vonatkozólag a vizsgált vállalkozások esetében 

FIZETŐKÉPESSÉG 
(LIKVIDITÁS) 
ÉRTÉKELÉSE 

Likviditási mutató 2 
(együttható) = 

M26/M80 = 
(Forgóeszközök/Rövid 

lejáratú 
kötelezettségek)   

Rövidtávú likviditás (%) 
= ((M26-M34)/M80)*100 

= ((Forgóeszközök –
Követelések  /Rövid 

lejáratú 
kötelezettségek)*100 

Gyorslikviditási mutató 
(együttható) = (M26-

M27)/M80 = 
(Forgóeszközök - 
Készletek)/Rövid 

lejáratú kötelezettségek   

Nettó működő 
tőke = M26-M80 

= 
Forgóeszközök - 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

TESCO 1,2 34 0,95 34 693 

SPAR  0,85 61,55 0,37 -8 340 

AUCHAN 0,73 52,39 0,43 -16 012 

CORA 1,18 82,73 0,71 2 587 

Metro 2,13 54,33 1,68 30 753 

Lidl 0,49 45,9 0,22 -29 855 

Aldi 2,27 222,21 1,63 7 629 

Penny 1,33 96,84 0,56 4 221 

Profi 1,44 115,24 0,56 1 005 

Match 0,74 55,66 0,27 -1 609 

CBA 2,17 155,81 1,53 4 254 

Co-op 1,44 22,68 1,25 895 

REÁL 1,17 93,74 1,11 272 

Forrás: saját számítás 
 
 
1. Likviditási mutató 2 (együttható) = (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek )*100 
 
A likviditási mutató 2 a vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató, mely azt jelzi, 
hogy a kötelezettségek milyen arányát fedezik a likviddé tehető eszközök.  
 
A likviditási mutató 2 értékére a különböző szakirodalmi források eltérő kikötéseket 
tartalmaznak. A  mutató 2 megmutatja, hogy 1 forint rövid lejáratú kötelezettségre mennyi 
forgóeszközérték jut. Az 1 alatti értéket a vállalkozás fizetőképtelensége veszélyének tekintik, a 
normális üzletmenet mellett az 1,8 körüli értéket tartjuk elfogadhatónak. VARGA [2004] szerint 
a likviditási mutató 2 nemzetközi mércéje 2, hazai pedig 1,3. A túl magas értékek kapcsán 
felvetődik, hogy a vállalkozás túl magas likvid eszközzel rendelkezik, amely rontja a 
jövedelmezőséget, ezért ilyenkor célszerű megvizsgálni a likvid eszközök összetételét. A magas 
likviditási ráta önmagában nem biztosítja, hogy a vállalkozás teljesíteni tudja kötelezettségeit 
rövid távon, ez függ a forgóeszközök összetételétől és forgási sebességétől is.  
 
A 31. táblázatból látszik, hogy a vizsgált vállalkozások 2010-es likviditási mutató 2. értékei 
széles skálán mozognak. A Spar (0,85), Auchan (0,73), Lidl (0,49)  és Mach (0,74)  
együtthatóinak értéke 1 alatti, ami kockázatosnak számít. A Metro (2,13), Aldi (2,27) és CBA 
(2,17) pedig a közgazdaságilag optimálisnak ítélt 1,8-e érték feletti, meglehetősen magas értéket 
mutat, ezen vállalkozások esetében a jövedelmezőség javítása szempontjából érdemes 
megvizsgálni a likvid eszközök összetételét. A többi vállalkozás a közgazdaságilag indokolt 
értéken belül helyezkedik el. 2007 és 2010 között vizsgálva a likviditási 2 mutatót látható, hogy 
a Tesco, Cora, Metro, Penny és a magyar hálózatok esetében 1 felett értékeket mutat minden 
vizsgált év, a Spar és az Auchan esetében pedig folyamatosan 0,85 alatt van. A Lidl esetében az 
érték minden vizsgált évben 0,5 alatt van. (Részletes adatok a „Mellékletek” 68. táblázatban)           
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2. Rövidtávú likviditás (%) = ((forgóeszközök-követelések)/rövid lejáratú kötelezettségek)*100 
 
A rövid távú likviditás a forgóeszközök követelések nélküli arányát mutatja a rövid távú 
kötelezettségekhez. Ez a mutató a 2007-től 2010-ig terjedő időszakot vizsgálva a hipermarket 
szektorban 30-50% között mozog folyamatosan, 100% feletti érték csak az Aldi, Profi és CBA 
vállalkozásoknál fordul elő. A diszkontőrökre a Lidl kivételével mind a négy vizsgált évben 50% 
feletti értékek jöttek ki.  
 
3. Gyorslikviditási mutató (együttható) = (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú 
kötelezettségek  
 
A különböző mobilitású likvid eszközök kivonása után, a fizetőképesség meghatározására 
használjuk. VARGA [2004] szerint a mutató azt fejez ki, hogy az igen likvid forgóeszközök 
mennyiben nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre. A mutató értékét nemzetközi 
szinten akkor tekintik megfelelőnek, ha értéke eléri vagy meghaladja az 1-et, azonban a hazai 
gyakorlatban a 0,7- 0,8-as mutatóértéket még elfogadhatónak lehet tekinteni. Ezt a mutatót akkor 
célszerű kiszámítani, ha a készletek forgási sebessége alacsony, vagy esetleg nehezen 
értékesíthető. Jó üzletmenetű társaságoknál  SULYOK-PAP [2009] szerint nem kell 1 felett 
lennie, ahol azonban készletértékesítési problémák felléphetnek, ott a kötelezettségek 
teljesítéséhez szükség lehet arra, hogy a magasabb likviditású eszközök önmagukban is fedezetet 
nyújtsanak a kötelezettségekre.  
 
A mutatót kiszámolva 2010-re nézve a vizsgált vállalkozásokra megállapítható, hogy a 
hipermarketek közül csak a Metro (1,68) és a Tesco (0,95) értékei megfelelőek, míg a 
többiek jóval a közgazdaságilag elfogadható érték alatt vannak. A kisebb formátumokból 
csak az Aldi és a három hazai franchise hálózat mutatói tartoznak az elfogadható kategóriába, 
míg a többiek értékei meglehetősen elmaradnak a 0,8-as minimumértéktől. 
 
 A 2007-2010-es időszakot nézve látható, hogy a hipermarketek közül a Metro és a Tesco javított 
a mutatón folyamatosan az évek alatt, míg a többiek szintje nem változott. A diszkonterek közül 
a Penny mutatója az utolsó két vizsgált évben jelentősen csökkent, míg a magyar láncokra 
számolt mutatóértékek  többnyire 1-2 között voltak. (Részletes adatok a „Mellékletek” 68. 
táblázatban)           

 
4. Nettó működő tőke = forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek 
 
Ez az összeg a vállalkozás rendelkezésére álló likvid eszköz egy adott időpontban. Amennyiben 
értéke negatív, a vállalkozásnak hitelre van szüksége, ha ezt hosszú lejáratú forrásból 
finanszírozza, kedvezőtlen gazdasági helyzetbe kerül, mivel hosszú lejáratú forrásból finanszíroz 
rövid lejáratú eszközt.  
 
A 2007-2010 közötti adatokat vizsgálva a Tesco, a Metro és a Cora rendelkezik pozitív 
összeggel a nagyobb üzletméretet is üzemeltetők között, a diszkonterek közül az Aldi és  Penny 
pozitív, míg a magyar hálózatok közül mind a három nettó működő tőkéje pozitív értéket mutat.  
(Részletes adatok a „Mellékletek” 68. táblázatban)           
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5. A Coface cégminősítési rendszer     
 
A Coface kifejlesztett egy üzleti cégminősítési rendszert nyolc közép-európai országra, amely: 
 

1. minden országra piac-specifikus számítási modellt alkalmaz, 
2. együttesen vesz figyelembe pénzügyi-gazdálkodási információkat és 

minősítéseket, valamint leíró adatokat, 
3. különbséget tesz a kis és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok között. 

 
A cégminősítés egy adott cég esetében egy évre előre jelzi a nem fizetés statisztikai 
valószínűségét.  
Minden figyelembe vett tényezőt egy 1-től 10-ig skálán mozgó - objektív és leíró - kockázati 
mutatóba sűrít. A Coface egy tízes skálán osztályozza a cégeket (31. táblázat), ahol az 1-es a 
legrosszabb, a 10-es legjobb besorolás. Ezen belül az 1-3  nagyon rossz és instabil gazdálkodást, 
a  4-5 nagyobb, de még viselhető kockázatot, s hosszabb távon nem stabil kilátást jelez; a 6-os és 
az afeletti besorolás pedig azt mutatja, hogy a cégnek közép- vagy hosszabb távon jók a kilátásai. 
A Coface Hungary tanácsadó szakemberei a cég ICON adatbázisából éppúgy nyernek 
információkat, mint tapasztalt követelésbehajtóiktól.  
 
31. Táblázat: COFACE hitelminősítő értékelése a vizsgált vállalkozásokra (2010. július)  

Név 
Coface 

minősítés 

Tesco-Global Áruházak Zrt. 8 

Spar Magyarország Kft. 5 

Auchan Magyarország Kft. 6 

Metro Kereskedelmi Kft. 8 

Lidl Magyarország Bt. 8 

Penny Market Kft. 7 

Magyar Hipermarket Kft. (CORA) 6 

Csemege Match Zrt. 5 

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 5 

Profi Magyarország Zrt. 4 

Co-op Hungary Zrt. 6 

CBA Kereskedemi Kft. 6 

REÁL Hungária Élelmiszer Kft. 9 
Forrás: saját adatgyűjtés 
 
„A minősítés kialakításához használt módszer logisztikus regresszión alapul, amely az egyik 
leghatékonyabb és leggyakrabban használt induktív statisztikakészítési technika. (Ez a 
meglehetősen szigorú megközelítés megfelelő mintaméretet igényel, mivel független változókat 
kell mérni nemcsak azokon a helyeken, ahol van lelőhely, hanem olyanokon is, ahol köztudottan 
nincs.) A minősítési modell célja a jövőbeli nemfizetéssel járó események előrejelzése, a 
fizetésképtelenség valószínűségének kiszámítása alapján. A modell számítási módszerének 
kialakítása során 218 leíró és 299 pénzügyi változó került megvizsgálásra.”[COFACE, 2012] 
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VI. Készletgazdálkodás elemzése (32. táblázat) 
 
 
 Készletek fordulatszáma = Értékesítés nettó árbevétele/Készletek 

 
A forgóeszköz körforgásának üteme meghatározó. A mezőgazdaságban 2-3 fordulat/év jónak 
mondható, a kereskedelemben 12-14 fordulat/év, az iparban 3-4 fordulat/év már a megfelelőnek 
tekinthető készlet forgási sebesség. A készletek alakulása mutatja a legszorosabb összefüggést az 
árbevétel alakulásával. 

 
A megvizsgált vállalatok esetében a mutató értékek széles skálán mozognak. A 2010-es adatokat 
figyelembe véve a hipermarketek közül a Metro (14,55) és a Tesco (13,62) mutatják a 
legmagasabb értékeket, míg a Spar és az Auchan 12 körüli értékűek és őket követi a sorban 
utolsóként a Cora (10,45). A Lidl és Aldi 11 körüli értékei hasonlóak, míg a Penny (13,5) ennél 
kicsit jobb. A Co-op és a Real mutatói meglehetősen magasak, ennek a franchise formában való 
működés az oka.  
 
A 2007-2010-ig tartó időszak adatait vizsgálva látszik, hogy a hipermarket szegmensben a Tesco 
fordulatszáma 11 és 14 között változik, a Spar-é 9 és 12 között, az Auchan-é folyamatosan 13 
körül volt, a Cora 12-ről folyamatosan romlott le 10-re, míg a Metro végig 14 és 16 közötti 
fordulatot generált a négy vizsgált év alatt. A diszonterek készlete 11-16 fordulatot tett meg 
évente, míg a magyar láncok közül a Co-op 2009-ben 29 fordulatot csinált. A legmagasabb 
készlet fordulatszáma a Reálnak volt 2009-ben 41 fordulattal és 2010-ben 42 feletti forgással, 
melynek oka a franchise működési forma.  (Részletes adatok a „Mellékletek” 69. táblázatban)            
 
 
32. Táblázat: Készletgazdálkodás elemzése 2010-ben a vizsgált vállalkozásokban 

KÉSZLETGAZDÁLKODÁS 
ELEMZÉSE 

Készletek 
fordulatszáma = 

E01/M27 = Értékesítés 
nettó 

árbevétele/Készletek 

TESCO 13,62 

SPAR  12,08 

AUCHAN 12,54 

CORA 10,45 

Metro 14,55 

Lidl 11,43 

Aldi 11,32 

Penny 13,5 

Profi 10,41 

Match 13,11 

CBA 11,56 

Co-op 32,54 

REÁL 42,35 

Forrás: saját számítás 
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VII. Eredményelemzés (33. táblázat) 
 
 
1. Árbevétel-arányos eredmény = (üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/értékesítés nettó 
árbevétele)*100 = (A/I)*100 (% vagy Ft/100 Ft) 
 
A mutatja meg, hogy mekkora az árrés, azaz, hogy az árbevételnek hány százalékát teszi ki a 
nyereség, vagyis, hogy a vállalkozás tevékenységének egészét figyelembe véve mekkora 
forgalomarányos haszonnal dolgozik. A mutató nem önmagában, hanem inkább 
összehasonlításokban alkalmazható. Az eredményhozam kifejezésére alkalmas az árbevétel-
arányos eredmény mutató, amely kifejezi, hogy 100 Ft árbevételben hány forint (másként hány 
százalék) eredményt realizált a vállalkozás. 
 
A hipermarketek közül a Tesco esetében 2010-ben 0,84%-os értéket kaptam, míg az összes 
többi szereplő esetében az árbevétel-arányos nyereség negatív lett. A diszkonterek közül a 
Lidl (3,64%) és a Penny (0,31%), a többiek negatívak. A franchise hálózatok mindegyike 
pozitív, a skála széles, 0,53%-tól 42,07%.ig tart.  
 
A 2007-2010 közötti időszakot nézve jellemző, hogy a nemzetközi vállalatok 2007-2008-ban 
többnyire mind pozitív árbevétel arányos eredményt termeltek, kivéve az akkoriban intenzív 
nyitást folytató Aldi, és a gyengébben működő Profi és Match hálózatokat. A magyar láncok 
közül kiemelkedően jól teljesített mind a négy vizsgált évben a Reál.  (Részletes adatok a 
„Mellékletek” 70. táblázatban)           

 
 

33. Táblázat: Eredményelemzés 2010 vonatkozásában a 13 vizsgált vállalkozás esetében  

EREDMÉNYELEMZÉS 

Árbevétel-arányos 
eredmény = (A/I)*100 = 

(Üzemi(üzleti) tevékenység 
eredménye/Értékesítés 

nettó árbevétele)*100  (% 
vagy Ft/100 Ft) 

TESCO 0,84 

SPAR  -4,18 

AUCHAN -2,18 

CORA -5,2 

Metro -1,58 

Lidl 3,64 

Aldi -17,37 

Penny 0,31 

Profi -4,61 

Match -7,35 

CBA 4,04 

Co-op 0,53 

REÁL 42,07 

Forrás: saját számítás 
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Második hipotézisem, vagyis a kiskereskedelmi működés eredményességének bizonyítása 
szempontjából véleményem szerint a következő 5 mutató a legfontosabb: (24-28. ábrák)   
 
Az ábrákhoz tartozó táblázatok a Mellékletek 71.-75. táblázatokban találhatóak.  
 
 
1. Készletforgás  
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24. ábra: Készletforgás összehasonlítása (2007-2010) 

Forrás: saját számítás 
Jelentős eltérések vagy kiugró adatok nem fedezhetők fel az egyes vállalkozások 
készletforgásában (fordulat/év). 
A 2007-től 2010-ig tartó időszakot vizsgálva a Tesco versenypozíciója (a 2007. évet kivéve): 1. 
hely. 
 
 
2. Eredményesség – ROE 
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25. ábra: ROE (%) alakulása (2007-2010) 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A sajáttőke arányos eredmény a vizsgált vállalkozások között szignifikánsan eltér egymástól. A 
2007-től 2010-ig tartó időszakot vizsgálva a Tesco versenypozíciója 2009-ben és 2010-ben: 1. 
hely, 2007-ben és 2008-ban: 2. hely.  
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3.  Eredményesség - ROA 
 
Az eszközarányos nyereség mutató jelentős eltéréseket mutat a vizsgált vállalkozások esetében. 
A 2007-től 2010-ig tartó időszakot vizsgálva a Tesco versenypozíciója 2009-ben és 2010-ben: 1. 
hely, 2007-ben és 2008-ban: 2. hely.  
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26. ábra: ROA (%) alakulása (2007-2010) 
Forrás: saját számítás 

 
 
 
 
4. Eladósodottság 
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27. ábra: Eladósodottság alakulása (%) (2007-2010) 

Forrás: saját számítás 
 
Az eladósodottságot tekintve jelentős eltérés mutatkozik a Tesco és a többi vizsgált hipermarket 
lánc között, a Tesco a legkevésbé eladósodott. A 2007-től 2010-ig tartó időszakot vizsgálva a 
Tesco versenypozíciója: 1. hely. 
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5.  Likviditás 
 
Likviditás szempontjából jelentős eltérések mutatkoznak az egyes üzletláncok között. A 2007-tól 
2010-ig tartó időszakot vizsgálva a Tesco versenypozíciója: 1. hely. 
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28. ábra: Gyorslikviditási mutató alakulása (2007-2010) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 
 
A fenti idősoros összesítés és a mutatók részletes vizsgálata bebizonyította második 
hipotézisemet, vagyis azt, hogy a „Tesco, mint vállalkozás” mind a 2010. évi mérleg és 
eredmény-kimutatás vizsgálatai, mind az ezt megelőző három év elemzése alapján versenyképes 
a hasonló működésű kiskereskedelmi láncok, versenytársak között.  
 
Eredményesség szempontjából a 2010. év vonatkozásában a legeredményesebb, a vizsgált 
nemzetközi vállalkozások között.  
 
Megítélésem szerint ezekből a mutatókból, azt is figyelembe véve, hogy a Tesco jövőépítése 
határozott, a Tesco kedvező helyzetben van.  
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4. 2. 2. Az üzleti méret az eredményesség, a nettó forgalom és a vásárlószám kapcsolatának 
vizsgálata termelési függvényekkel 

 
Harmadik hipotézisem volt, hogy az üzlet mérete és a jövedelmezőségi szint eredményességi 
mutatói (jövedelmezőségi-, hatékonysági mutató) között erős sztochasztikus kapcsolat van. A 
kisebb méretű üzletek jövedelmezősége szignifikánsan magasabb, mint a nagyobb méretűeké, 
melynek eredményeként a jövőben várhatóan növekedni fog a kisebb méretű üzletek aránya 
Magyarországon. Ezeket a hatásokat a többváltozós regressziós modellek alapján és termelési 
függvények eredményei bizonyítják.   
 
 
4. 2. 2. 1. A kiskereskedelmi üzletnagyság jövője  
 

 
A kutatás adatbázisát a Tesco saját adatbázisa alapján állítottam össze, mely a kis- és nagy 
formátumú üzletekből összeállított részadatbázis (71 vizsgált üzlet).   
 
Az adatbázisban foglalt üzletek kora egy és hét év között van, közöttük nyereséges és 
veszteséges üzletek is találhatók köztük. A két formátum (méret) működési eredményességének 
bemutatására készített és feldolgozott adatbázis a következő információkat tartalmazza egy teljes 
működési év vonatkozásában. A vizsgált év egy teljes körű, a jelenlegi helyzetet reprezentáló 
működési év, mely lehetővé tette, hogy a különböző időszakokra vonatkozó adatsoraiból emeljek 
ki egy olyan teljes körű üzleti évet, mely a jelenlegi helyzetet tükrözi. Az elemzés alapjául 
szolgáló adatok lezárása 2011. év vége, a dolgozat lezárásának ideje 2012. május.  
 
Primer elsődleges adatok:  
 

x1 = nettó eladótér alapterület (m2) 
  x2 = üzlet kora (év) 
  x3 = vásárlószám (tranzakciószám) (fő/év) 
  x4 = értékesítés árbevétele (nettó forgalom) (HUF/év) 
  x5 = vonzáskörzeti versenyhelyzet (m2) 
  x6 = lakosok száma vonzáskörzetben (fő) 
  x7 = átlag bruttó kosárérték (HUF) 
  x9 = árrés (%) 

x11 = marketing (HUF) 
x12 = marketing (%) 
x13 = ingatlannal kapcsolatos költségek (HUF)  
x14 = ingatlannal kapcsolatos költségek (%) 

  x24 = egyéb ráfordítások (HUF)  
  x19 = egyéb ráfordítások (%) 
  x10 = személyi jellegű ráfordítások (HUF)  
  x18 = személyi jellegű ráfordítások (%) 
  x16 = disztribúció (HUF)  

x17 = disztribúció (%) 
  x23 = árukészlet csökkenése (hiány) (HUF) 
  x15 = árukészlet csökkenése (hiány) (%)      

x30 = Beszerzett áruk értéke (HUF) 
x31 = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (HUF) 
x32 = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (%)  
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A képzett mutatók (multikollinearitás kizárására): 
 

x25 = az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám (vagy fajlagos 
vásárlószám) (fő/m2) 

x26 = egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám 
(fő/m2) 
x27 = a saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény (vagy fajlagos 

eredmény) (HUF/m2)   
 
Hipotéziseim bizonyítására az általam összeállított adatbázis alapján primer kutatásokat is 
végeztem, ennek során a matematikai statisztikai módszereket hívtam segítségül: a 
varianciaanalízist, a többváltozós lineáris és nem lineáris regressziós modelleket, illetve a Cobb-
Douglas termelési függvények módosított változatait.  
 
 
A többszörös lineáris regressziós modell alkalmazása    
 
A többtényezős lineáris regressziós modellek paramétereit az SPSS 19.00 programcsomag 
segítségével határoztam meg.  
 
A modelleket kétféle eljárással futtattam le, mind az értékben, mind a százalékos formában 
kifejezett függő és független változók vonatkozásában:  
 

1. ENTER: Az összes független változó egyszerre kerül bevonásba a modellbe és ezek 
együttes hatását vizsgálja. 

 
2. FORWARD: A legnagyobb standard regressziós koefficienssel bíró, legerősebb hatású 

változót építi be először, mielőtt a következőt beépítené, F-teszttel megvizsgálja a 
program, melyik az a következő változó, mely szignifikánsan növelhetné az r2 értékét, 
tehát a modell magyarázó erejét. Addig építi be az újabb változókat, amíg tovább már 
nem növelhető a megmagyarázott hányad. Csak a szignifikáns változókat építi be a 
modellbe.  

 
Az eredmények 
 
A félreértések elkerülése miatt tisztázandó, hogy a fentiekben felsorolt „x”-el jelölt változókat a 
modellek egyik részénél függő, másik részénél pedig független változókként is szerepeltettem 
vizsgálataimban, ezért minden vizsgálat elején és táblázatok alján jelöltem, hogy mi volt a függő 
változó, azaz a modell célváltozója, amire a modellt futtattam.   
 
A felhasznált adatok minden változó esetében egy teljes éves működés vonatkozásában 
értendőek.  
Az üzletsorra (eladótértől elkülönülő, vállalkozók által működtetett üzletek) vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket tejes egészében kivettem a modellből azért, hogy a kereskedelmi 
tevékenység eredménye torzító hatások nélkül kerülhessen összehasonlításra. Az adatbázist kis- 
és nagy formátumra (kis és nagy méretű üzletek) bontottam, mivel a két formátum 
eredményessége közötti hasonlóságok és eltérések vizsgálata volt a célom.  
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1.kísérlet: 
 
Az adatbázisomban elérhető összes független (X) változót egyidejűleg vizsgálva a modellben 
arra a következtetésre jutottam, hogy az összes költségtényezőt nem vihetem be egyszerre a 
modellbe, mert ebben az esetben a modell determinisztikussá válik: a költségtényezők és az 
értékesítés nettó árbevétele hiba nélkül becslik az üzemi tevékenység eredményét. A feladat 
megoldásában célom nem a pontosan számszerűsíthető független (X) változók eredményességre 
(Y) mért hatásainak bemutatása volt, hanem a kevésbé számszerűsíthető független változók 
magyarázó erejének vizsgálata.  
 
2. kísérlet: 
 
Az adatbázisban szereplő függő változók közül a 1. kísérlet eredményei miatt a 2. kísérletben 
kihagytam a fő működési költségeket. Az így megkapott eredményeket már jobban tudtam 
értelmezni, de több esetben fellépett a multikollinearitás hatás, vagyis a vizsgálatba bevont 
független, magyarázó változók erős kölcsönös függősége, ami meglehetősen megnehezítette a  
magyarázó változók egyenkénti hatásainak kimutatását. Ennek eredményeképpen a változók egy 
további részét is ki kellett hagyni ez elemzésből.  
 
3. kísérlet: 
 
A 2. kísérletben jelentkező multikollinearitás probléma feloldására a meglévő magyarázó 
változók helyett olyan új független, főként fajlagos változókat képeztem belőlük, melyekkel a 
multikollinearitás hatását ki tudtam zárni és az eredmények jól értékelhetőek lettek.  
 
A meglévő primer független X változókból képzett új független változók felsorolása: 
 
X25: Az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám vagy fajlagos vásárlószám (fő/m2)   
 

Az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám (fő/m2) = 
 
 Vásárlószám (fő/év)        =   X3 
Nettó eladótér alapterület (m2)         X1 
 
Megjegyzés: A vásárlószám az egész dolgozatban végig, azaz minden esetben a 
tranzakciószámot, vagyis a kiadott blokkok számát jelenti.   

 
X26: Egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám vagy kereskedelmi 

területre jutó potenciális fajlagos vásárlószám (fő/m2)  
 

Egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám = 
 
 Lakosok száma vonzáskörzetben (fő)                            
 Nettó eladótér alapterület (m2) + Nettó üzletsor alapterület(m2) + Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet (m2)    

 
=  X6   

        X1 + X22 + X5 
 
X27: A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény vagy fajlagos üzemi eredmény 

(HUF/m2)  
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A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény (HUF/m2) = 
 

Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye (HUF/év)   =      Y 
Nettó eladótér alapterület (m2)                  X1 

 
 
Az eredmények részletezése 
 
 
1. vizsgálat 
 
 
Függő változó:  
A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény vagy fajlagos üzemi eredmény  (HUF/m2) 
(x27) (34. táblázat)  
 
 
Független változók: 
- Üzlet kora (év) (x2) 
- Átlag bruttó kosárérték (HUF) (x7) 
- Az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám vagy fajlagos vásárlószám (fő/m2) (x25) 
- Egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám (fő/m2) (x26) 
 
 
A kis formátum esetében a modell magyarázó ereje (r2) 86,4%, a nagy formátum esetében 
72,5%. Ezt azt jelenti, hogy a fenti x2, x7, x25 és x26 független változók a kis formátum esetében 
86,4 %-ban, míg a nagy formátum esetében 72,5%-ban jelzik előre a saját kereskedelmi területre 
jutó üzleti eredményben vagy fajlagos üzemi eredményben (x27) bekövetkező változást. A 
regressziós modellek ANOVA-tesztjeihez tartozó empirikus szignifikancia szintek mindkét 
esetben 1%-nál alacsonyabbak (p < 0,01), ami azt jelenti, hogy a felállított lineáris regressziós 
összefüggés modellek elegendő magyarázó erővel rendelkeznek, azaz megbízhatónak 
tekinthetők.   
 
 
34. Táblázat: A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény vagy fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) (x27) 
elemzése – ENTER verzió 
 
A hierarchikus regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2  
Korrigált R-

négyzet 
Becslés 

standard hibája 
Kis 
formátum   1 ,930a ,864 ,838 40774,83716 

  Nagy 
formátum   1 ,851b ,725 ,697 19681,68503 

 
 
ENTER verzióban lefuttatva a modellt a kis formátum esetében három és a nagy formátum 
esetében is három szignifikáns független változót lehet beazonosítani.  
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A regressziós modell ANOVA táblázata 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

Négyzetes eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 
2,218E11 4 5,546E10 33,355 ,000a 

Hiba 
3,491E10 21 1,663E9 

    

Kis 
formátum 

1 

Összesen 2,567E11 25       
Regresszió 

4,084E10 4 1,021E10 26,358 ,000b 

Hiba 
1,549E10 40 3,874E8 

    

  Nagy 
formátum 

1 

Összesen 5,634E10 44       

A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B 
Standard 

hiba  Béta t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató VIF  

(Regressziós állandó) -434371,804 54619,158   -7,953 ,000     
X2 - Üzlet Kora (év)  

-2984,886 8580,483 -,031 -,348 ,731 ,802 1,247 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  285,091 33,448 ,945 8,524 ,000 ,526 1,900 

X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

166,355 17,872 ,844 9,308 ,000 ,787 1,271 

Kis 
formátum 

1 

X26 - Egy 
négyzetméter 
kereskedelmi területre 
jutó potenciális 
vásárlószám, fő/m2  

-7171,105 2617,591 -,266 -2,740 ,012 ,684 1,461 

(Regressziós állandó) -186677,855 39734,920   -4,698 ,000     
X2 - Üzlet Kora (év)  6598,089 2004,860 ,362 3,291 ,002 ,568 1,762 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  29,868 7,608 ,495 3,926 ,000 ,432 2,316 

X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 318,123 51,684 ,854 6,155 ,000 ,357 2,803 

  Nagy 
formátum 

1 

X26 - Egy 
négyzetméter 
kereskedelmi területre 
jutó potenciális 
vásárlószám, fő/m2  

2190,941 1566,642 ,122 1,398 ,170 ,906 1,103 

Függő változó: A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény vagy fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) (x27)  
Forrás: saját számítás 
 
Kis formátum:  
 
1. Egyenlet: Fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) – kis üzletméret Enter-eljárás 
y =  285 * x7 + 166 * x25 - 7171 * x26 – 434.372 
 
Nagy formátum:  
 
2. Egyenlet: Fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) – nagy üzletméret Enter-eljárás 
y = 6598 * x2 + 30 * x7 + 318 * x25 – 186.678 
 
A két formátum összehasonlításakor az átlag bruttó kosárérték (x7) és az eladótér egy 
négyzetméterére jutó vásárlószám (fajlagos vásárlószám) (x25) bizonyultak közös változóknak, 
míg az üzlet kora (x2) csak a nagy alapterületű üzletek esetében szignifikáns, az egy 
négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám (x26) csak a kis formátum 
esetében bizonyult jelentősnek.   
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Súlyozást tekintve a Béta-értékek alapján, a kis formátum esetében a legerősebb befolyásoló 
tényező az átlag bruttó kosárérték (x7) és az egy négyzetméterre jutó vásárlószám (fajlagos 
vásárlószám) (x25) alakulása. Az egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális 
vásárlószám (x26) a többi tényezőhöz viszonyított hatása gyengébb és a célváltozóra gyakorolt 
hatása ellentétes előjelű, azaz negatív. Ez azt jelenti, hogy ha növekszik az egy négyzetméterre 
jutó potenciális vásárlószám, az negatív hatással van a jövedelmezőségre, azaz nem nyereséget, 
hanem  veszteséget generál. 
 
A kis formátum esetében (1. egyenlet) az átlag bruttó kosárérték (x7) nagyságában bekövetkező 1 
forintos változás, azaz növekedés várhatóan 285 forintos növekményt eredményezne a fajlagos 
üzemi eredményben (x27), azaz ennyi pótlólagos profitot eredményezne. A nagy formátum 
esetében  (2. egyenlet) az átlag bruttó kosárérték 1 forintos növekedése várhatóan 30 forint 
többlet profitot eredményezne négyzetméterenként. 
 
A kis formátum esetében az eladótéren négyzetméterenként 1 fővel több vásárló (x25) várhatóan 
166 forintos többletet eredményezne a fajlagos profitban, míg a nagy formátum esetében 1 fő/m2 
vásárlószám növekedés várhatóan 318 forint pótlólagos profitot jelentene négyzetméterenként az 
eladótér vonatkozásában.  
 
Az üzlet kora (x2) csak a nagy formátum esetében bizonyult jelentős tényezőnek, bár itt meg kell 
jegyezni, hogy a kis formátum üzletnyitásai jellemzően az elmúlt két-három évben valósultak 
meg. A nagy formátum esetében plusz egy évvel további működés várhatóan 6.598 forint 
pótlólagos profitot eredményezne négyzetméterenként.    
 
A kis formátum esetében a Béta-értékek alapján az egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó 
potenciális vásárlószám (x26) gyakorolja a leggyengébb hatást az üzemi eredményre. 
Négyzetméterenként egy-egy fővel magasabb potenciális vásárlószámhoz az esetek átlagában 
7.171 forinttal kisebb fajlagos üzemi eredmény tartozik. Az 1 m2-re vetített potenciális vásárlói 
létszám olyan módon növekedhet (módosulhat), hogy a lakosság változatlan létszáma mellett 
csökken a kereskedelmi terület nagysága, vagyis üzletbezárások történnek. Ennek oka, hogy 
ilyen esetben a konkurencia hatására a korábbi intenzív profitmaximalizálási helyzet megszűnik. 
A lakosok számának növekedése egyébként feltételezhetően együtt mozog a konkurens 
kereskedelmi terület növekedésével is.    
 
A többszörös lineáris regresszió bemutatásának és láttatásának lehetősége koordináta 
rendszerben korlátozott, ezért az egyszerűen értelmezhető lineáris kapcsolat bemutatását 
szolgálja a 29. ábra, mely megmutatja, hogy milyen a kapcsolat és annak erőssége a fajlagos 
eredmény (x27) és a fajlagos vásárlószám (x25) között a nagy üzletméret esetében. Az ábrán 
látható, hogy a lineáris függvényillesztés 50%, míg a logaritmikus 62%. Ez azt jelenti, hogy 
lineáris függvényillesztés esetében a fajlagos vásárlószám önmagában 50 százalékban, míg 
logaritmikus formában illesztve 62 százalékban magyarázza meg a fajlagos eredmény alakulását 
a nagy üzletméret esetében csak és kizárólag ezt a két értékpárt vizsgálva. A 30. ábra a kis 
üzletméret esetében mutatja be a lineáris kapcsolatot a fajlagos eredmény és a fajlagos 
vásárlószám értékpárra vizsgálva. Az egyes függvénytípusok (lineáris, exponenciális, hatvány) 
esetében itt is eltérés tapasztalható.  
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A fajlagos eredmény és a fajlagos vásárlószám kapcs olata - nagy üzletméret 

y  = 263,36x - 17343

R2 = 0,5004

y  = 78796Ln(x) - 381339

R2 = 0,6234
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29. ábra: A fajlagos eredmény és a fajlagos vásárlószám kapcsolata – nagy formátum 

Forrás: saját számítás 
 
 
 

A fajlagos eredmény és a fajlagos vásárlószám kapcs olata - kis üzletméret
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30. ábra: A fajlagos eredmény és a fajlagos vásárlószám kapcsolata – kis formátum 

Forrás: saját számítás 
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A modellt FORWARD verzióban lefuttatva a következő eredmény mutatható ki (35. táblázat): 
 
 
A független tényezők egymás utáni bevonása után a kis formátum esetében az együttes 
magyarázó erő 86,3%, míg a nagy formátumra vonatkoztatva 71,2%.  
 
 
A standardizált regressziós együtthatók alapján a fajlagos eredmény alakulását illetően 
mindkét formátum esetében három tényező hatása bizonyult jelentősnek. Mind a két 
üzletméret (3. és 4. egyenlet) esetében az eladótér egy négyzetméterére jutó, azaz a fajlagos 
vásárlószám változás (x25) bizonyult a legnagyobb hatású tényezőnek, ezért ezek kerültek 
bevonásra először a modellbe. Hasonlóan az előzőekhez mindkét esetben az átlag bruttó 
kosárérték (x7) került másodikként bevonásra. Utolsóként került a modellbe a kicsiknél az egy 
négyzetméterre jutó potenciális vásárlószám (x26), melynek súlya a többihez viszonyítva kisebb 
és a célváltozóra gyakorolt hatása ellentétes, azaz negatív, így is jelezve az ezt a területet 
fokozottabban érintő versenyhelyzet jelentőségét. A nagy alapterületű üzletek esetében a 
működési évek (x2) számának változása (üzlet korának növekedése) került be utoljára a 
modellbe. Ez bizonyítja azt is, hogy az üzletek több év működés után érik el kiforrott 
teljesítményüket.       
 
 
35. Táblázat: A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény (HUF/m2) (x27) elemzése – FORWARD verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Forward-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2  
Korrigált R-

négyzet 

Becslés 
standard 

hibája 
1 ,538a ,290 ,260 87168,29828 

2 ,903b ,815 ,799 45425,87706 

Kis 
formátum 

  
3 ,929c ,863 ,845 39951,97625 

1 ,707a ,500 ,489 25584,81714 

2 ,781b ,611 ,592 22852,85942 

  Nagy 
formátum 

  
3 ,844d ,712 ,690 19909,77229 
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A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B 
Standard 

hiba  
Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

VIF 
(Regressziós állandó) -6552,852 54371,353   -,121 ,905     

1 

X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

106,045 33,894 ,538 3,129 ,005 1,000 1,000 

(Regressziós állandó) -440156,538 60653,221   -7,257 ,000     
X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

171,920 19,452 ,873 8,838 ,000 ,825 1,213 

2 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  240,714 29,771 ,798 8,085 ,000 ,825 1,213 

(Regressziós állandó) -433138,510 53404,053   -8,111 ,000     
X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

165,329 17,271 ,839 9,573 ,000 ,809 1,236 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  280,244 29,793 ,929 9,406 ,000 ,637 1,570 

Kis 
formátum 

3 

X26 - Egy 
négyzetméter 
kereskedelmi területre 
jutó potenciális 
vásárlószám, fő/m2  

-7122,691 2561,139 -,265 -2,781 ,011 ,686 1,457 

(Regressziós állandó) -17343,458 10617,270   -1,634 ,110     
1 

X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

263,357 40,132 ,707 6,562 ,000 1,000 1,000 

(Regressziós állandó) -172440,396 45958,099   -3,752 ,001     
X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

401,994 53,858 1,080 7,464 ,000 ,443 2,257 

2 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  30,081 8,722 ,499 3,449 ,001 ,443 2,257 

(Regressziós állandó) -184751,045 40171,230   -4,599 ,000     
X25 - Az eladótér egy 
négyzetméterére jutó 
vásárlószám, fő/m2 

315,082 52,236 ,846 6,032 ,000 ,357 2,798 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  31,482 7,607 ,522 4,138 ,000 ,442 2,263 

  

Nagy 
formátum 

3 

X2 - Üzlet Kora (év)  7376,643 1948,337 ,405 3,786 ,000 ,615 1,626 

Függő változó: A saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény vagy fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) (x27)  
Forrás: saját számítás 
 
 
Kis formátum:  
 
3. Egyenlet: Fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) – kis üzletméret Forward-eljárás 
y = 165 * x25 + 280 * x7 – 7.123 * x26 – 433.139  
 
 
Nagy formátum:  
 
4. Egyenlet: Fajlagos üzemi eredmény (HUF/m2) – nagy üzletméret Forward-eljárás 
y = 0,859 * x2 + 0,002 * x7 + 0,023 * x25 – 13.402 
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A két formátumra kapott eredmények összehasonlítását a 36. táblázat tartalmazza.   
 
36. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlítás – Fajlagos eredmény (saját kereskedelmi területre jutó üzleti 
eredmény) (HUF/m2)   
KIS ÉS NAGY ÜZLETMÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS  

I. Függő változó (X27) - Saját kereskedelmi területre jutó üzleti eredmény (HUF/m 2) 

Vizsgált független változók: X2, X7, X25, X26   

   

SPSS - ENTER (változók egyszerre beléptetve)    

KIS FORMÁTUM - szignifikáns  NAGY FORMÁTUM - szigni fikáns 

X7 kosárérték  X2 üzlet kora 

X25 fajlagos vásárlószám  X7 kosárérték 

X26 egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó 
potenciális vásárlószám  X25 eladótér 1 m2-re jutó vásárlószám 

 VÁLTOZÁS hatása  

plusz 1 HUF kosárérték = 269 HUF/m2 eredmény X7 kosárérték 
plusz 1 HUF kosárérték = 31 HUF/m2 
eredmény 

plusz 1 fő/m2 = 162 HUF/ m2 eredmény X25 fajlagos vásárlószám plusz 1 fő/m2 = 345 HUF/ m2 eredmény 

plusz 1 fő/m2 kereskedelmi területre jutó potenciális 
vásárlószám = - 7.171 HUF/ m2 eredmény 

X26 egy négyzetméter 
kereskedelmi területre jutó 
potenciális vásárlószám  

 X2 üzlet kora 
plusz 1 év működés = + 6.598 HUF/m2 

eredmény 

   

SPSS - FORWARD (változók egymás után 
beléptetve)   

KIS FORMÁTUM  NAGY FORMÁTUM 

1. X25 eladótér egy négyzetméterre jutó 
vásárlószám  

1. X25 eladótér egy négyzetméterre jutó 
vásárlószám 

2. X7 kosárérték  2. X7 kosárérték 

3. X26 - egy négyzetméter kereskedelmi területre 
jutó potenciális vásárlószám  3. X2 üzlet kora 
Forrás: saját számítás 
 
 
II. vizsgálat 
 
 
Függő változó:  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32) (37. táblázat) 
 
Független változók: 
- Üzlet kora (év) (x2) 
- Átlag bruttó kosárérték (HUF) (x7) 
- Az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám vagy fajlagos vásárlószám (fő/m2) (x25) 
- Egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószám (fő/m2) (x26) 
 
 
A kis formátum esetében a modell magyarázó ereje (r2) 60,8%, a nagy formátum esetében 
57,4%. Ezt azt jelenti, hogy a fenti x2, x7, x25 és x26 független változók a kis formátum 
esetében 60,8%-ban, míg a nagy formátum esetében 57,4%-ban jelzik előre a saját 
kereskedelmi területre jutó üzleti eredményben (x32) bekövetkező változást. A regressziós 
modellek ANOVA-tetszjeihez tartozó szignifikancia szint mindkét esetben 1%-nál 
alacsonyabbak (p < 0,01)  ami azt jelenti, hogy a kialakított lineáris regressziós modellek 
elegendő magyarázó erővel rendelkeznek, azaz az összefüggés megbízhatónak tekinthető.   
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37. Táblázat: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32) elemzése – ENTER 
verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2 

Korrigált 
R-

négyzer 

Becslés 
standard 

hibája 
Kis 
formátum   1 ,780a ,608 ,533 2,50975 

  
Nagy 
formátum   1 ,758b ,574 ,532 2,54005 

A regressziós modell ANOVA táblázata 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 
Négyzetes 
eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 205,116 4 51,279 8,141 ,000a 

Hiba  132,276 21 6,299     

Kis 
formátum 

1 

Összesen 337,392 25       
Regresszió 347,863 4 86,966 13,479 ,000b 

Hiba  258,074 40 6,452     

  Nagy 
formátum 

1 

Összesen 605,937 44       

 
ENTER verzióban lefuttatva a modellt (5. és 6. egyenlet)  - eltérően fajlagos változók 
bevonásával az üzemi (üzleti) eredményre lefuttatott modelltől - a kis formátum esetében kettő, 
míg a nagy formátum esetében három szignifikáns független változót lehet beazonosítani. 
 
A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B 
Standard 

hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

-8,777 3,362 
  

-2,611 ,016 
    

X2 - Üzlet Kora (év)  ,308 ,528 ,089 ,583 ,566 ,802 1,247 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  ,009 ,002 ,779 4,136 ,000 ,526 1,900 

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,005 ,001 ,632 4,107 ,001 ,787 1,271 

Kis 
formátum 

1 

X26 - Egy 
négyzetméter 
kereskedelmi 
területre jutó 
potenciális 
vásárlószám, fő/m2  

-,297 ,161 -,305 -1,844 ,079 ,684 1,461 

(Regressziós 
állandó) 

-13,402 5,128 
  

-2,613 ,013 
    

X2 - Üzlet Kora (év)  ,859 ,259 ,454 3,318 ,002 ,568 1,762 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  ,002 ,001 ,364 2,320 ,026 ,432 2,316 

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,023 ,007 ,600 3,474 ,001 ,357 2,803 

  Nagy 
formátum 

1 

X26 - Egy 
négyzetméter 
kereskedelmi 
területre jutó 
potenciális 
vásárlószám, fő/m2  

,145 ,202 ,078 ,716 ,478 ,906 1,103 

Függő változó: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32) 
Forrás: saját számítás 
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Kis formátum:  
 
5. Egyenlet: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) – kis üzletméret Enter-
eljárás 
y = 0,009 * x7 + 0,005 * x25 – 8.777 
 
 
Nagy formátum:  
 
6. Egyenlet: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) – nagy üzletméret Enter-
eljárás 
y = 0,859 * x2 + 0,002 * x7 + 0,023 * x25 – 13.402 
 
A két formátum összehasonlításakor az átlag bruttó kosárérték (x7) és az eladótér egy 
négyzetméterére jutó vásárlószám (fajlagos vásárlószám) (x25) bizonyultak mindkét 
formátumnál befolyással bíró változóknak, míg az üzlet kora (x2) csak a hipermarketek 
esetében szignifikáns jelentőségű a saját kereskedelmi területre jutó üzemi eredmény (nettó 
forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32) változásában.   
 
A kis formátum esetében a Béta-értékek alapján a leghangsúlyosabb befolyásoló változó az átlag 
bruttó kosárérték (x7) és az egy négyzetméterre jutó, azaz fajlagos vásárlószám (x25) alakulása, 
hatásukat tekintve az átlag bruttó kosárértéké erősebb.  
 
A kis formátum esetében az átlag bruttó kosárérték (x7) nagyságában bekövetkező 1 forint 
növekedés (azaz 1-1 forinttal magasabb vásárlási érték) várhatóan 0,009 százalékpontos 
pótlólagos üzemi eredményt (profitot) eredményezne az üzemi eredmény nettó forgalomhoz 
viszonyított százalékos nagyságában. A nagy formátum esetében az átlag bruttó kosárérték 1 
forintos növekedése várhatóan 0,002 százalékpont többlet profitot eredményezne a nettó 
forgalomhoz viszonyított üzemi eredmény százalékos értékét nézve. 
 
A kis formátum esetében az eladótéren négyzetméterenként 1 fővel több vásárló (x25) várhatóan 
0,005 százalékpont többlet profitot eredményezne az üzemi eredmény forgalomhoz viszonyított 
arányában, míg a nagy formátum esetében 1 fő/m2 vásárlószám növekedés várhatóan 0,023 
százalékpont pótlólagos profitot jelentene az üzemi (üzleti) eredmény nettó forgalomhoz 
viszonyított nagyságában.   
 
Az üzlet kora (x2) csak nagy formátum esetében bizonyult jelentősnek, bár itt újra meg kell 
jegyezni, hogy a kis formátum üzletnyitásai jellemzően az elmúlt két-három évben valósultak 
meg. A nagy formátum esetében plusz egy évvel további működés várhatóan 0,859 százalékpont 
pótlólagos profitot eredményezne az üzemi eredmény nettó forgalomhoz viszonyított arányának 
vonatkozásában.    
 
Az üzlet kora és az eladótér a fajlagos vásárlószám súlya a kis formátum esetén egyformán 
hangsúlyos (a bruttó kosárérték valamivel erősebb), míg a nagy formátum esetén csak az 
eladótér egy négyzetméterétre jutó vásárlószám ereje hasonló nagyságú. A nagy formátumot 
vizsgálva megállapítható, hogy átlag bruttó kosárérték és az üzlet kora szignifikáns jelentőségül 
ellenére is csak kevésbé hangsúlyosak, mint a fajlagos vásárlószám.   
 
 
A modellt FORWARD verzióban lefuttatva a következő eredményeket kaptam (38. táblázat): 
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38. Táblázat: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32) - FORWARD verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Forward-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2 
Korrigált R 

négyzet 

Becslés 
standard 

hibája 
1 ,405a ,164 ,129 3,42762 Kis 

formátum   
2 ,732b ,536 ,495 2,60960 

1 ,664c ,441 ,428 2,80614 

2 ,710d ,504 ,481 2,67403 

  Nagy 
formátum 

  
3 ,754e ,569 ,537 2,52489 

 
A független tényezők egymás utáni bevonása után a kis formátum esetében az együttes 
magyarázó erő 53,6%, míg a nagy formátumra vonatkoztatva 56,9%.  
 
A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B 
Standard 

hiba  
Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

4,015 2,138 
  

1,878 ,073 
    

1 

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,003 ,001 ,405 2,172 ,040 1,000 1,000 

(Regressziós 
állandó) 

-9,202 3,484 
  

-2,641 ,015 
    

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,005 ,001 ,686 4,387 ,000 ,825 1,213 

Kis 
formátum 

2 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  ,007 ,002 ,671 4,290 ,000 ,825 1,213 

(Regressziós 
állandó) 

,663 ,922 
  

,719 ,476 
    

1 

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

1,255 ,215 ,664 5,827 ,000 1,000 1,000 

(Regressziós 
állandó) 

-,960 1,124 
  

-,854 ,398 
    

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,012 ,005 ,320 2,314 ,026 ,617 1,622 

2 

X2 - Üzlet Kora (év)  ,880 ,261 ,466 3,368 ,002 ,617 1,622 

(Regressziós 
állandó) 

-13,275 5,094 
  

-2,606 ,013 
    

X25 - Az eladótér 
egy 
négyzetméterére 
jutó vásárlószám, 
fő/m2 

,023 ,007 ,595 3,468 ,001 ,357 2,798 

X7 - Átlag bruttó 
kosárérték (HUF)  ,002 ,001 ,381 2,471 ,018 ,442 2,263 

  

Nagy 
formátum 

3 

X2 - Üzlet Kora (év)  ,910 ,247 ,482 3,683 ,001 ,615 1,626 

Függő változó: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) (x32)  
Forrás: saját számítás 
 
Kis formátum:  
 
7. Egyenlet: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) – kis üzletméret Forward-
eljárás 
y = 0,007 * x7 + 0,005 * x25 – 9.202 
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Nagy formátum:  
 
8. Egyenlet: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (nettó forgalomhoz viszonyítva) (%) – nagy üzletméret 
Forward-eljárás 
y = 0,859 * x2 + 0,002 * x7 + 0,023 * x25 – 13.402 
 
A kis formátum esetében az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószáma (fajlagos 
vásárlószám) (x25) került elsőként bevonásra, míg a nagy formátum esetében az üzlet kora (x2). 
Másodszorra a kicsik esetében az átlag bruttó kosárérték (x7) került bevonásra, ezzel súlya 
nagyságrendileg hasonló lett, mint az eladótér fajlagos vásárlószámé (x25). A nagy alapterületű 
üzletek esetében másodszorra az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám (x25) került be a 
modellbe, míg az átlag bruttó kosárérték (x7) utoljára került bevonásra. A célváltozóra 
gyakorolt súlyukat tekintve az átlag kosárérték és az üzlet kora kevésbé hangsúlyosak, 
mint az eladótér egy négyzetméterére jutó vásárlószám.  A két üzletméretre kapott 
eredményeket a 39. táblázatban foglaltam és a 7. és 8. egyenletben össze. 
 
39. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlítás – Fajlagos üzemi eredmény (%) 
KIS ÉS NAGY ÜZLETMÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS  

II. Függő változó (X28) - Saját kereskedelmi területre jutó üzleti eredmény (%) 

Vizsgált független változók: X2, X7, X25, X26   

   

SPSS - ENTER (változók egyszerre beléptetve)    

KIS FORMÁTUM - szignifikáns  NAGY FORMÁTUM - szigni fikáns 

X7 kosárérték  X2 üzlet kora 

X25 fajlagos vásárlószám  X7 kosárérték 

  X25 fajlagos vásárlószám 

 VÁLTOZÁS hatása  

plusz 1 HUF kosárérték = + 0,01 százalékpont 
eredmény X7 kosárérték 

plusz 1 HUF kosárérték = + 0,003 
százalékpont eredmény 

plusz 1 fő/m2 = + 0,06 százalékpont eredmény X25 fajlagos vásárlószám 
plusz 1 fő/m2 = + 0,037 
százalékpont eredmény 

 X2 üzlet kora 
plusz 1 év működés = + 0,86 
százalékpont eredmény 

   

SPSS - FORWARD (változók egymás után 
beléptetve)   

KIS FORMÁTUM  NAGY FORMÁTUM 

1. X25 fajlagos vásárlószám  1. X25 fajlagos vásárlószám 

2. X7 kosárérték  2. X7 kosárérték 

  3. X2 üzlet kora 
Forrás: saját számítás 
 
 
 
4. 2. 2. 3. Az üzemi (üzleti) eredményre ható tényezők vizsgálata 
 
 
Függő változó:  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (HUF) (x31) (40. táblázat)  
 
Független változók:  
- Beszerzett áruk értéke (HUF) (x30) 
- Nettó forgalom (HUF) (x4) 
- Személyi jellegű ráfordítások (HUF) (x10) 
- Nettó eladótér alapterülete (m2)(x1) 
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A vizsgálatot három verzióban készítettem el, először az egész adatbázisra, másodszor a nagy-, 
harmadszor pedig a kis alapterületű üzletek vonatkozásában. 
 
A teljes adatbázis vizsgálata bebizonyította, hogy a fenti négy független tényező 87,43%-
ban befolyásolja az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét.  
 
40. Táblázat: Az üzemi (üzleti) eredményre ható tényezők vizsgálata  
A hierarchikus regressziós modell összefoglalása 
Modell 

R R2 Korrigált R négyzet 
Becslés 

standard hibája 

  1 ,935a ,874 ,867 36270293,92705 

 
 

A regressziós modell ANOVA táblázata 
Modell 

Négyzetes eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 604126855981063000,000 4 151031713995266000,000 114,806 ,000a 

Hiba  86825258622587600,000 66 1315534221554360,000     

1 

Összesen 690952114603651000,000 70       

 

A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Modell 

B Standard hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

13716445,673 10794823,442   1,271 ,208     

X30 - Beszerzett 
áruk értéke (HUF) 

-,038 ,256 -,302 -,150 ,881 ,000 2120,536 

X4 - Nettó 
forgalom 
(értékesítés nettó 
árbevétele)  
(HUF)  

,252 ,196 2,598 1,286 ,203 ,000 2142,642 

X10 - Személyi 
jellegű 
ráfordítások 
(HUF)  

1,574 ,401 1,151 3,923 ,000 ,022 45,183 

1 

X1 - Nettó 
eladótér 
alapterület (m2)  

-32489,449 14252,000 -,429 -2,280 ,026 ,054 18,631 

Függő változó: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (HUF) (x31) 
Forrás: saját számítás 
 
Két tényező, a személyi jellegű ráfordítások (x10) és az eladótér alapterülete (x1) maradt 
szignifikáns, viszont multikollinearitás hatás lépett fel a független tényezők között.  
 
Külön a nagy és külön a kis formátumra lefuttatva a regresszió analízist  azt az eredményt 
kaptam, hogy a nagy formátum esetében 84%-ban, míg a kis formátum esetében 86%-ban a fenti 
négy tényező befolyásolja az üzemi eredmény alakulását, de minden esetben multikollinearitás 
hatást tapasztaltam a független változók között. Ennek az az oka, hogy a beszerzett áruk értéke 
és a nettó forgalom között erős kapcsolat van. A modellt úgy is lefuttattam, hogy a nettó 
forgalom és a beszerzett áruk értéke közül csak az egyik változót hagytam bent, majd kihagytam 
a nettó eladótér nagyságát is, de egyetlen esetben sem zárható ki a multikollinearitás.    
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4. 2. 2. 3. Vásárlószám alakulásának összefüggései és eltérései üzletméretenként 
 
Az üzlet eredményessége és profitabilitása szempontjából meghatározó jelentőségű a 
vásárlószám alakulása. Feltételeztem, hogy alakulásában több tényező is szerepet játszik, ezért 
vizsgálatnak vetettem alá és természetesen itt is különválasztottam a kis és nagy alapterületű 
üzleteket.  
 
A vásárlószám alakulására vonatkozó vizsgálatomban a következő modellt futtattam le az SPSS 
19.00 programban:  
  
Függő változó:  
Vásárlószám (fő/év) (x3) (41. táblázat)  
 
Független változók: 
- Nettó eladótér alapterülete (m2)(x1) 
- Üzlet kora (év) (x2) 
- Vonzáskörzeti versenyhelyzet (m2) (x5) 
- Lakosok száma vonzáskörzetben (fő) (x6)  
 
 
A regressziós modellek ANOVA-tesztjeihez tartozó empirikus szignifikancia szint nagyságából 
látszik, hogy a felírt lineáris regressziós összefüggés megbízhatónak tekinthető, a modell 
elegendő magarázó erővel rendelkezik (p < 0,05). A kis formátum esetében 41,8%-ban, míg a 
nagy formátum esetében 71,7%-ban magyarázza a fenti négy független változó a vásárlószám 
alakulását.  
 
41. Táblázat: Vásárlószám alakulása – ENTER verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2 
Korrigált R 

négyzet 

Becslés 
standard 

hibája 
Kis formátum   1 ,646a ,418 ,307 115452,08655 

  
Nagy formátum   1 ,847b ,717 ,689 170873,01123 

Függő változó: Vásárlószám alakulása (x3) 
Forrás: saját számítás 
 
A regressziós modell ANOVA táblázata 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

Négyzetes eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 200972708977,597 4 50243177244,399 3,769 ,018a 

Hiba  279912870056,288 21 13329184288,395     

Kis formátum 1 

Összesen 480885579033,885 25       
Regresszió 2957742492550,930 4 739435623137,733 25,325 ,000b 

Hiba  1167903438696,310 40 29197585967,408     

  
Nagy formátum 1 

Összesen 4125645931247,240 44       
 
 
 
A modellt a SPSS programban ENTER verzióban lefuttatva a kis formátum (9. egyenlet) 
esetében csak a vonzáskörzeti versenyhelyzet (x5) maradt szignifikáns, míg a nagy formátumú 
(10. egyenlet) üzletek esetében az üzlet kora (x2) és az eladótér nagysága (x1).  
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A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan 
együtthatók 

Standard
izált 

együttha
tók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B Standard hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós állandó) 132700,827 162474,890   ,817 ,423     
x1- Nettó eladótér 
alapterület (m2) 

204,167 635,933 ,059 ,321 ,751 ,828 1,208 

x2 - Üzlet kora (év) 44825,146 25014,046 ,343 1,792 ,088 ,757 1,321 

x5 - Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet (m2) 

30,810 11,872 ,776 2,595 ,017 ,310 3,223 

Kis formátum 1 

x6 - Lakosok száma 
vonzáskörzetben (fő) 

-1,226 2,094 -,174 -,585 ,565 ,314 3,180 

(Regressziós állandó) -
9043051,17

0 

1477516,063 
  

-6,120 ,000 
    

x1- Nettó eladótér 
alapterület (m2) 

3206,811 503,637 ,599 6,367 ,000 ,800 1,250 

x2 - Üzlet kora (év) 67054,148 14160,673 ,430 4,735 ,000 ,858 1,166 

x5 - Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet (m2) 

-,324 2,500 -,102 -,130 ,898 ,011 87,967 

  Nagy formátum 1 

x6 - Lakosok száma 
vonzáskörzetben (fő) 

,167 ,768 ,170 ,217 ,829 ,011 86,963 

Függő változó: Vásárlószám (fő/év) (x3)  
Forrás: saját számítás 
 
 
Kis formátum:  
 
9. Egyenlet: Vásárlószám (fő/év) – kis üzletméret Enter-eljárás 
y = 132.701 + 31 * x5  
 
 
Nagy formátum:  
 
10. Egyenlet: Vásárlószám (fő/év) – nagy üzletméret Enter-eljárás 
y = 3.207 * x1 + 67.054 * x2 – 9.043.051 
 
 
A kis formátumú üzletek esetében ha a vonzáskörzetben található kereskedelmi létesítmények 
területe 1 m2-el növekedne, az potenciálisan 31 fő plusz vásárlót jelentene évente a saját 
vásárlószámra (összes kiadott blokkra) vetítve. A nagy formátumú üzletek vonatkozásában 
lényeges megemlíteni, hogy a nettó eladótér alapterülete jobban befolyásolja a vásárlószám 
alakulását, mint az üzlet kora, bár mind a kettő független változó jelentősége szignifikáns 
maradt. Ha a nagy formátumú üzletek tekintetében a nettó eladótér nagyságát 1 
négyzetméterrel növelnénk, az  feltételezhetően 3.207 fővel növelné az éves vásárlószámot 
(tranzakciószámot, azaz kiadott blokkok számát). Minden további működési év várhatóan 
67.054 vásárlóval növelné az éves vásárlószámot (tranzakciószámot) a hipermarketek 
esetében.    
 
 
A modellt FORWARD verzióban lefuttatva a következő eredményre jutottam (42. táblázat):  
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42. Táblázat: Vásárlószám alakulása – FORWARD verzió  
A hierarchikus regressziós modell (Forward-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis  

Modell 

R R2 
Korrigált R 

négyzet 

Becslés 
standard 

hibája 
1 ,523a ,274 ,244 120619,94125 Kis formátum 

  
2 ,635b ,404 ,352 111663,50028 

1 ,735c ,541 ,530 209879,92135   Nagy formátum 

  
2 ,844d ,712 ,699 168053,47515 

Forrás: saját számítás 
 
A modell együttes magyarázó ereje a kis formátumú üzletek esetében együttesen 40,4%, míg a 
nagy formátumú üzletek esetében 71,2% lett. Mindkét formátum esetében két tényező került 
beléptetésbe. A kis formátum (11. egyenlet) esetében elsődlegesen a vonzáskörzeti 
versenyhelyzet (x5) került be a modellbe, második lépésben pedig az üzlet kora (x2). Itt 
megjegyzendő, hogy az adatbázis nagy része főként néhány éve működő kis formátumú 
üzleteket tartalmazott, tekintve, hogy ezen formátumra az adatok csak ilyen időtávban voltak 
elérhetőek, mert fejlesztésük ekkor indult. A Béta-értékek alapján a  vonzáskörzeti 
versenyhelyzet (x5) súlya megközelítőleg kétszer akkora, mint az üzlet koráé (x2). A fentiek 
arra engednek következtetni, hogy a kis formátumú üzletek esetében rendkívül fontos a 
versenytársak szerepe. A nagy formátumú üzletek esetében ez a független változó nem volt 
szignifikáns jelentőségű a vásárlószám alakulása szempontjából. Valószínűleg azért, mert a 
hipermarketek piacán –főként vidéken- kevésbé szoros a verseny (kevesebb a hipermarket), mint 
a kisebb formátumban. A nagy formátumú üzletek esetében (12. egyenlet) a nettó eladótér 
nagysága (x1) mellett bekerült az üzlet kora (x2) is a modellbe. A célváltozóra gyakorolt hatása 
kevésbé hangsúlyos, mint az eladótér alapterületéé. Ez arra enged következtetni, hogy a vásárlók 
célirányosan mennek a nagy alapterületű üzletekbe, míg a kicsik között választásban az üzlet 
mérete nem befolyásoló tényező. [KURUCZ, 2012] 
 
A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan 
együtthatók 

Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B 
Standard 

hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

297464,542 39973,777   7,441 ,000     1 

x5 - 
Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet 
(m2) 

20,786 6,909 ,523 3,009 ,006 1,000 1,000 

(Regressziós 
állandó) 

163235,284 70496,175   2,316 ,030     
x5 - 
Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet 
(m2) 

25,663 6,757 ,646 3,798 ,001 ,896 1,116 

Kis formátum 

2 

x2 - Üzlet kora 
(év) 

49742,613 22235,688 ,381 2,237 ,035 ,896 1,116 

(Regressziós 
állandó) 

-
10946273,87

2 

1641640,187 
  

-6,668 ,000 
    

1 

x1- Nettó eladótér 
alapterület (m2) 

3938,886 553,407 ,735 7,118 ,000 1,000 1,000 

(Regressziós 
állandó) 

-9367073,170 1351793,951   -6,929 ,000     
x2 - Üzlet kora 
(év) 

67037,680 13389,343 ,430 5,007 ,000 ,928 1,078 

  
Nagy formátum 

2 

x1- Nettó eladótér 
alapterület (m2) 

3320,206 460,026 ,620 7,217 ,000 ,928 1,078 

Függő változó: Vásárlószám (fő/év) (x3)  
Forrás: saját számítás 
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Kis formátum: 
 
11. Egyenlet: Vásárlószám (fő/év) – kis üzletméret Forward-eljárás 
y = 163.235 + 26 * x5  + 49.743 * x2 
 
Nagy formátum:  
 
12. Egyenlet: Vásárlószám (fő/év) – nagy üzletméret Forward-eljárás 
y = 3.320 * x1 + 67.038 * x2 – 9.367.073 
 
A kapott eredményeket a 43. táblázatban foglaltam össze.  
 
43. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlítás – Vásárlószám alakulása (tranzakció) (fő/év) 
KIS ÉS NAGY ÜZLETMÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS  

III. Függő változó (X3) - Vásárlószám alakulása (tranzakció) (fő/év)   

Vizsgált független változók: X1, X2, X5, X6   

   

SPSS - ENTER (változók egyszerre beléptetve)    

KIS FORMÁTUM - szignifikáns  NAGY FORMÁTUM - szigni fikáns 

X5 vonzáskörzeti versenyhelyzet  X1 eladótér alapterülete 

  X2 üzlet kora 

 VÁLTOZÁS hatása   

plusz 1 m2 kereskedelmi terület a vonzáskörzetben 
= + 31 fő (blokk) 

X5 vonzáskörzeti 
versenyhelyzet  

 X1 eladótér alapterület 
plusz 1 m2 eladótér alapterület = + 
3.207 tranzakció (blokk) 

 X2 üzlet kora 
plusz 1 év működés = + 67.054 
vásárló (tranzakció/kosár) 

   

SPSS - FORWARD (változók egymás után 
beléptetve)   

KIS FORMÁTUM  NAGY FORMÁTUM 

1. X5 vonzáskörzeti versenyhelyzet  1. X2 üzlet kora 

2. X2 üzlet kora  2. X1 eladótér alapterülete 
Forrás: saját számítás 
 
 
4. 2. 2. 4. A nettó forgalom alakulásának összefüggései és eltérései üzletméretenként 
 
Az üzlet eredményessége és profitabilitása szempontjából meghatározó jelentőségű a 
vásárlószám mellett a nettó forgalom alakulása is. Feltételeztem, hogy alakulásában több tényező 
is szerepet játszik, ezért ezt is vizsgáltam és természetesen itt is különválasztottam a kis és nagy 
alapterületű üzleteket. 
 
A nettó forgalom alakulására vonatkozó vizsgálatomban a következő modellt futtattam le az 
SPSS 19.00 programban:  
  
Függő változó: 
Nettó forgalom (értékesítés nettó árbevétele) (HUF/év) (x4) (44. táblázat)  
 
Független változók: 
- Üzlet kora (év) (x2) 
- Vásárlószám (fő/év) (x3) 
- Vonzáskörzeti versenyhelyzet (m2) (x5) 
- Lakosok száma vonzáskörzetben (fő) (x6)  
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A szignifikancia szint nagyságából látszik, hogy a felírt lineáris regressziós összefüggés 
megbízhatónak tekinthető. A kis formátum esetében 76,2%-ban, míg a nagy formátum esetében 
77,1%-ban magyarázza a fenti négy független változó az üzlet forgalmának alakulását.  
 
44. Táblázat: Nettó forgalom alakulása – ENTER verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Enter-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2 
Korrigált R 

négyzet 
Becslés standard 

hibája 
Kis formátum   1 ,873a ,762 ,717 65577590,10259 

  
Nagy formátum   1 ,878b ,771 ,748 305765450,28214 

 
A regressziós modell ANOVA táblázata 
Formátum 
Nagy, Kis 

Modell 

Négyzetes eltérések 
összegei Szabadságfok Variancia F 

Az F-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Regresszió 289739500296320000,000 4 72434875074079900,000 16,844 ,000a 

Hiba  90308826796916400,000 21 4300420323662680,000     

Kis 
formátum 

1 

Összesen 380048327093236000,000 25       
Regresszió 12563448347761200000,000 4 3140862086940300000,000 33,595 ,000b 

Hiba  3739700423449470000,000 40 93492510586236800,000     

  Nagy 
formátum 

1 

Összesen 16303148771210700000,000 44       

 
A modellt a SPSS programban ENTER verzióban lefuttatva a kis formátum esetében mind a 
négy vizsgált független változó szignifikáns maradt, míg a nagy formátumú üzletek esetében 
csak a vásárlószám (x3).  
 
A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B Standard hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

70349273,688 48874693,601   1,439 ,165     
x3 - 
Vásárlószám 
(fő/év) 

718,934 123,646 ,809 5,814 ,000 ,585 1,710 

x6 - Lakosok 
száma 
vonzáskörzetben 
(fő) 

2472,718 1187,024 ,394 2,083 ,050 ,316 3,166 

x5 - 
Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet 
(m2) 

-16718,792 7663,679 -,473 -2,182 ,041 ,240 4,163 

Kis formátum 1 

x2 - Üzlet kora 
(év) 

38665440,540 14434095,292 ,333 2,679 ,014 ,733 1,364 

(Regressziós 
állandó) 

970629578,314 124948835,290   7,768 ,000     
x3 - 
Vásárlószám 
(fő/év) 

1525,431 199,390 ,767 7,651 ,000 ,570 1,754 

x6 - Lakosok 
száma 
vonzáskörzetben 
(fő) 

110,583 1364,279 ,057 ,081 ,936 ,012 85,592 

x5 - 
Vonzáskörzeti 
versenyhelyzet 
(m2) 

-356,120 4426,479 -,057 -,080 ,936 ,012 86,109 

  
Nagy formátum 1 

x2 - Üzlet kora 
(év) 

51686140,878 30626407,511 ,167 1,688 ,099 ,587 1,703 

Függő változó: Nettó forgalom (értékesítés nettó árbevétele) (HUF/év) (x4)  
Forrás: saját számítás 
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Kis formátum:  
 
13. Egyenlet: Értékesítés nettó árbevétele (fő/év) – kis üzletméret Enter-eljárás 
y = 70.349.274 + 719 * x3  + 2.473 * x6 - 16.719 * x5 + 38.665.441 * x2    
 
Nagy formátum:  
 
14. Egyenlet: Értékesítés nettó árbevétele (fő/év) – nagy üzletméret Enter-eljárás 
y = 970.629.578 + 1.525 * x3  
 
 
A Béta-értékek alapján a nettó forgalom várható alakulását minkét formátum esetében a 
vásárlószám (x3) alakulása befolyásolja legnagyobb súllyal. A kis formátumú üzletek nettó 
forgalmának alakulását a vásárlószámhoz (kiadott blokkok száma) képest hozzávetőlegesen fele 
akkora súllyal befolyásolja a vonzáskörzeti lakosok száma (x6), az üzlet kora (x2) és a 
vonzáskörzeti versenyhelyzet (x5), de ez utóbbi a célváltozóra gyakorolt ellentétes, azaz negatív 
hatással (13. egyenlet). Egy fővel több vásárló (egyel több kosár) évente várhatóan pótlólagos 
719 forinttal növelhetné az értékesítés nettó árbevételét a kis formátumú üzletek esetében, míg a 
nagyoknál ez pótlólagosan 1.525 forint nettó árbevétel növekedést okozhatna a várhatóan (14. 
egyenlet). Az egy évvel tovább működő üzletek a kis formátum esetében várhatóan 38.665.441 
forint pótlólagos nettó forgalmat generálnának évente. A kis formátumú üzletek esetében, ha egy 
fővel növekedne a lakosok száma a vonzáskörzetben, az várhatóan évente nettó 2.473 forint 
addicionális nettó forgalomnövekedést okozna, viszont ha 1 négyzetméterrel növekedne a 
vonzáskörzeti kereskedelmi alapterület, az várhatóan 16.719 forint nettó árbevétel csökkenést 
eredményezne éves szintre vetítve. A vonzáskörzeti kereskedelmi alapterület növekedése a 
versenyhelyzet növekedését jelenti, vagyis azt, hogy az adott 1 kilométeres vonzáskörzetben új 
üzletek nyílnak, ami a verseny kiéleződését vonzza magával. A verseny erősödése a kis 
üzletméret esetében rendkívüli jelentőséggel bír, mivel az eredmények szerint, ha a vásárlónak 
lehetősége van több közeli üzlet közül is választani, nem ragaszkodik egyhez, hanem nagyon 
könnyen vált üzletet, ha a közeli konkurenciát számára valamilyen szempont alapján 
előnyösebbnek ítéli meg. Mindez azt jelenti, hogy a kis üzletméret rendkívül érzékeny a 
versenyre.       
 
 
A modellt FORWARD verzióban vizsgálva a következőket tapasztaltam (45. táblázat): 
 
 
45. Táblázat: Nettó forgalom alakulása – FORWARD verzió 
A hierarchikus regressziós modell (Forward-eljárás) összefoglalása 
Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

R R2 
Korrigált R 

négyzet 
Becslés standard 

hibája 
1 ,753a ,567 ,549 82785668,23469 Kis formátum 

  
2 ,839b ,703 ,678 70008916,63757   

Nagy formátum   1 ,867a ,752 ,746 306480347,24755 

 
 
A modell magyarázó együttes magyarázó ereje a kis formátum esetében 70,3% lett, míg a nagy 
formátum esetében 75,2%.  
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A regressziós együtthatók becslése 

Standardizálatlan együtthatók 
Standardizált 
együtthatók 

Multikollinearitás 
mérése 

Formátum  
Nagy, Kis 

Modell 

B Standard hiba  

Béta 

t 

A t-próba 
empirikus 

szignifikancia 
szintje 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató 

Tolerancia 
mutató VIF 

(Regressziós 
állandó) 

170968347,286 49806029,690   3,433 ,002     1 

x3 - 
Vásárlószám 
(fő/év) 

669,527 119,381 ,753 5,608 ,000 1,000 1,000 

(Regressziós 
állandó) 

96019355,154 48020838,160 
  

2,000 ,057 
    

x3 - 
Vásárlószám 
(fő/év) 

612,208 102,485 ,689 5,974 ,000 ,970 1,031 

Kis formátum 

2 

x2 - Üzlet 
kora (év) 

43528690,833 13395376,982 ,375 3,250 ,004 ,970 1,031 

(Regressziós 
állandó) 

1024297233,814 120087036,361   8,530 ,000     

  

Nagy formátum 1 

x3 - 
Vásárlószám 
(fő/év) 

1724,141 150,889 ,867 11,427 ,000 1,000 1,000 

Függő változó: Nettó forgalom  (értékesítés nettó árbevétele) (HUF/év) (x4)  
Forrás: saját számítás 
 
 
Kis formátum:  
 
15. Egyenlet: Értékesítés nettó árbevétele (fő/év) – kis üzletméret Forward-eljárás 
y = 170.968.344 + 612 * x3  + 45.528.690 * x2    
 
 
Nagy formátum:  
 
16. Egyenlet: Értékesítés nettó árbevétele (fő/év) – nagy üzletméret Forward-eljárás 
y = 1.024.297.234 + 1.724 * x3  
 
 
A kis formátum esetében a vásárlószám (x3), majd másodikként az üzlet kora (x2) került a 
modellbe (15. egyenlet). A vásárlószám sokkal hangsúlyosabban, mint az üzlet kora. A nagy 
formátum esetében (16. egyenlet) csak a vásárlószám (x3) alakulása lett szignifikáns jelentőségű 
a nettó forgalom alakulásának tekintetében.  
 
 
 
A kapott eredménye összefoglalása az 46. táblázatban látható.  
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46. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlítás – Nettó forgalom alakulása (HUF/év) 
KIS ÉS NAGY ÜZLETMÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS  

IV. Függő változó (X4) - Nettó forgalom (HUF/év)   

Vizsgált független változók: X2, X3, X5, X6   

   
SPSS - ENTER (változók egyszerre 
beléptetve)    

KIS FORMÁTUM - szignifikáns  NAGY FORMÁTUM - szigni fikáns 

X3 vásárlószám  X3 vásárlószám 

X6 lakosok száma a vonzáskörzetben    

X5 vonzáskörzeti versenyhelyzet   

X2 üzlet kora   

 VÁLTOZÁS hatása  

plusz 1 fő (blokk) = + 719 HUF/év X3 vásárlószám plusz 1 fő (blokk) = + 1.525 HUF/év 

plusz 1 fő lakos = + 2.473 HUF/év 
X6 lakosok száma a 
vonzáskörzetben   

plusz 1 m2 kereskedelmi terület = - 16.719 HUF X5 vonzáskörzeti versenyhelyzet  

plusz 1 év működés = + 38.665.441 HUF X2 üzlet kora  

   

SPSS - FORWARD (változók egymás után 
beléptetve)   

KIS FORMÁTUM  NAGY FORMÁTUM 

X3 vásárlószám  X3 vásárlószám 

X2 üzlet kora   
Forrás: saját számítás 
 
 
 
4. 2. 2. 1. A főbb működési költségek összehasonlítása 
 
 
A termelési költségek többféleképpen csoportosíthatóak. „A leggyakrabban alkalmazott 
ismérvek a következők: 

- a költségek közgazdasági tartalma, 
- költségnemek, 
- elszámolhatóság, 
- költséghelyek, 
- költségviselők, 
- termelési volumennel való összefüggés.” [ILLÉS, 1990 35 p.] 

 
A termelési költségek szerkezetén azon arányszámokat értjük, amelyek az egyes 
költségcsoportok viszonylagos nagyságát fejezik ki, legjobb kifejezési módjuk: százalékos 
formában kifejezett, megoszlási viszonyszámokkal. A vállalatok évi összes költségét költséghely 
– költségviselő és költségnem szerint kell kimutatniuk.   
 
[ILLÉS, 1990] és [SAMUELSON-NORDHAUS, 2003] is megerősíti, hogy a költségek a 
termelés mennyiségi változásának hatására eltérő volumenben változnak. A költségek egy része 
a termelésnövekedés hatására egy bizonyos határon belül állandó marad, míg a változó költségek 
a termelési volumennel összefüggésben változnak. A változó költségek tovább bonthatók 
lineárisan, degresszíven vagy progresszíven változó költségekre. [SÓKINÉ, 2001] 
 
A költségfüggvény azt fejezi ki, hogy az adott lehetőségen belül mekkora volumenhez milyen 
összegű költség tartozik. A költségfüggvény a termelési függvényből vezethető le. A 
határköltség azt fejezi ki, hogy minden egyes további termékegység előállítása mekkora 
költségnövekedést okoz az összköltségben, míg a határköltségfüggvény azt mutatja meg, hogy a 



 126 

termelés mennyiségének egy egységgel való növelése mekkora növekedést okoz az 
összköltségfüggvényben.  
 
A kereskedelmi vállalatok esetében a költségek alakulására a következő tényezők hatnak 
SÓKINÉ [2001 79 p.] szerint: 
 - „forgalom nagysága, 
 - forgalom összetétele, 
 - az árukészlet nagysága, 
 - árukészlet összetétele, 
 - az egyes erőforrások árainak alakulása, 
 - a kereskedelmi vállalkozás tagoltsága, hálózatos kereskedelemben a hálózat jellemzői 
 - munka és üzemszervezés színvonala.” 
 
A költségek alakulását kétféleképpen vizsgálhatjuk [SÓKINÉ, 2001]: 
 

1.) azonos tartalmú költségadatokat hasonlítunk össze 
a. abszolút mutatók alapján (vizsgáljuk az időbeni alakulást, tervezett és valós 

költségek alakulását, elemezzük a költségstruktúrát) 
b. viszonyszámok alapján (lánc, bázis viszonyszámok – korábbi időszakra változás, 

terv, tény, megoszlási, - költségszerkezetre, dinamikus viszonyszámok – időbeni 
változásra) 

 
2.) a költségalakulást valamilyen más adat összefüggésében vizsgáljuk, vagyis relatív 

dolgozunk. Erre használhatjuk a költségszínvonal mutatót és a költségrugalmassági 
mutatót, mely arra ad választ, hogy az árbevétel 1%-os változása a költségek hány 
százalékos változását vonja maga után.  

 
                      Költségek összege 

Költségszínvonal = ———————— * 100 (%) 
           Forgalom 
 
 
Határköltség  
 
„ A határköltség a közgazdaságtan egyik kulcsfogalma, egy további termékegység előállításának 
pótlólagos költségét jelenti.” [SAMUELSON-NORDHAUS, 2003 112 p.]  
  
 
Árrés:  
 
       Árrés 
   Haszonkulcs                =  ———————— *100 % 
  a nettó beszerzési ár %-ában      Nettó beszerzési ár  
 
 

Árrés 
   Haszonkulcs                =  ———————— *100 % 
  a nettó eladási ár %-ában              Nettó eladási ár  
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A költségelemzés eredményei  
 
100%-ig halmozott oszlopdiagramon ábrázolva (31. ábra)  látható, hogy a fő működési költségek 
arányaiban vannak eltérések a két formátum között. Az ingatlannal kapcsolatos költségek 
magasabbak a kis formátum esetében, hasonlóan a személyi jellegű ráfordításokhoz és az 
árukészlet (ismert és ismeretlen hiány) csökkenéséhez. A nagy formátum esetében az egyéb 
ráfordítások és a marketing költségek magasabbak, mint a kisméretű üzleteknél. A központi 
ellátási lánc működtetése miatt a logisztika költségei itt valójában bevételt jelentenek mindkét 
formátumban, sőt ugyanazon módszer alapján a forgalom százalékos arányában kerülnek 
leosztásra mindkét formátumban.    
 

Fő költségnemek összehasonlítása

6,84% 3,90%

10,30% 11,04%

-1,20% -1,09%

36,04% 38,13%

31,23% 26,34%

16,79% 21,68%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nagy formátum Kis formátum 

Formátum

%

X13 - Ingatlannal kapcsolatos
költségek (HUF) 

X24 - Egyéb ráfordítások (HUF) 

X10 - Személyi jellegű ráfordítások -
áruház (HUF) 

X16 - Disztribúció (HUF) 

X 23 - Árukészlet csökkenése (HUF) 

X11 - Marketing (HUF) 

 
31. ábra: Fő költségnemek összehasonlítása (kis és nagy üzletméret) 

Forrás: saját számítás 
 
Ha az összesített működési költségek a nettó forgalomhoz viszonyított arányát vizsgáljuk, jól 
látható, hogy a kis formátum esetében magasabb. Vagyis a nettó forgalom és ezáltal az árrés 
magasabb része kerül felhasználásra a működés finanszírozására, mint a nagy formátum 
esetében.   
 
A költségek fenti összehasonlításából látható, hogy a kis formátum működtetése a forgalomhoz 
viszonyítva drágább, mint a nagy formátumé. Ez azt jelenti, hogy azonos árrés tartalom mellett a 
kis formátum kevesebb eredményt (profitot) termelne, mint a nagy. Figyelembe véve a 
többtényezős regresszió elemzésekből származó eredményt, mely szerint a kis formátum sokkal 
érzékenyebb a versenyre, mint a nagy, a jövőre nézve véleményem szerint két fontos terület 
maradt, melyen érdemes további elemzéseket végezni. Célszerű megnézni, hogy 
költségszerkezet változása milyen hatással van a jövedelmezőségre és az árrés képzése. Ezek 
közül – tekintettel a terület speciális jellegére – csak a költségszerkezet változását vizsgáltam.  
 
A 32. ábra mutatja, hogy a nettó forgalom hány százaléka kerül felhasználásra a kis- és a nagy 
formátum fő működési költségeinek finanszírozására. Ez az ábra hasonlóan az előzőhöz 
megmutatja, hogy a két formátum egyes költségei nagyságukat és forgalomhoz viszonyított 
arányukat vizsgálva szignifikánsan eltérnek a két formátum között, ennek igazolására 
varianciaanalízist is végeztem az egyes költségnemekre.  
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Fő költségnemek és a nettó forgalom alakulása 

1,51%
0,94%

2,27%
2,67%

0,26% 0,26%
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Nagy formátum Kis formátum 

Formátum

%

X12 - Marketing (%) 

X15 - Árukészlet csökkenése (%)

X17 - Disztribúció (%) 

X18 - Személyi jellegű ráfordítások (%) 

X19 - Egyéb ráfordítások (%) 

X13 - Ingatlannal kapcsolatos költségek
(%) 

 
32. ábra: Költségek és a nettó forgalom formátumonkénti összehasonlítása 

Forrás: saját számítás 
 
 
 
4. 2. 2. 2. Fajlagos költségek vizsgálata varianciaanalízissel 
 
 
A varianciaanalízis számos, egyező szórású, normál eloszlású csoport átlagának összevetésére 
alkalmas statisztikai módszer (ANalysis Of VAriance). 
Eltérő módon lerögzített varianciák segítségével viszonyítja egymáshoz a populáció különböző 
középértékeit. Adott vizsgálat során előálló teljes adatmennyiség, mint alaphalmaz össz-szórását, 
vagyis, összvarianciáját elemzi abból a nézőpontból, hogy ingadozás okára keresi a választ. 
Annak a tisztázását segíti, hogy a fentebb említett szórásbeli eltérések mögött a véletlen vagy 
egy másik magyarázó tényező hatása bújik-e meg. A varianciák számítását és becslését, arra a 
matematikai tényre alapozva vezeti le, hogy a teljes variancia számlálója, azaz a teljes eltérés-
négyzetösszeg független elemek összegeként állítható elő, emellett a nevező, azaz a szabadsági 
fok az adott komponensek szabadsági fokainak összegeként áll elő. 
 
Nullhipotézis 

• Nincs különbség az átlagok között, a csoportok a célváltozó átlagára nézve minden 
mintában azonosak. 

• Szignifikanciaszint <0,05, ekkor nullhipotézist elvetjük, van különbség, az átlagok nem 
egyenlők. 

• Szignifikanciaszint >0,05, ekkor a nullhipotézist megtartjuk, nincs különbség, az átlagok 
egyeznek.  

•  
Vizsgálatok 
 
Az öt – disztribúció kihagyásra került egyforma nagysága miatt - eltérő arányú költség 
elemzésének tekintetében a varianciaanalízis módszerét hívtam segítségül. A nettó forgalomhoz 
viszonyított költség arányokat vizsgáltam százalékos formában. Először a személyi jellegű 
kiadások alakulását (47. táblázat), majd az árukészlet csökkenését (48. táblázat) vizsgáltam. 
Mindkét esetben bebizonyosodott a feltevésem, vagyis szignifikáns különbség fedezhető fel a két 
formátum esetében ezen költségnemek vonatkozásában.  
 



 129 

47. Táblázat: Személyi jellegű költségek vizsgálata 
Egytényezős varianciaanalízis (ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   
X18 - Személyi jellegű ráfordítások (%) - 
nagy formátum 45 -3,70625081 -0,08236113 0,00020288   
X18 - Személyi jellegű ráfordítások (%) - 
kis formátum 26 -2,46983656 -0,09499371 0,00017695   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 0,0026297 1 0,00262973 13,5915192 0,000448609 3,97980711 

Csoporton belül 0,0133504 69 0,00019348    

       

Összesen 0,0159801 70         

Forrás: saját számítás  
 

Az árukészlet csökkenése (ismert és ismeretlen hiány) hasonlóképpen eltérő viselkedést mutat. 
 
48. Táblázat: Árukészlet csökkenésének vizsgálata 
Egytényezős varianciaanalízis (ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   
X15 - Árukészlet csökkenése - nagy 
formátum (%) 45 -1,0770106 -0,023934 3,965E-05   
X15 - Árukészlet csökkenése (%) - kis 
formátum 26 -0,7063598 -0,027168 4,529E-05   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 0,0001724 1 0,0001724 4,1342355 0,0458725 3,9798071 

Csoporton belül 0,0028767 69 4,169E-05    

       

Összesen 0,003049 70         

Forrás: saját számítás  
 

A marketing költségek alakulása (a nettó forgalomhoz viszonyítva) is szignifikánsan különbözik 
a két formátum esetében (49. táblázat). 
 
49. Táblázat: Marketing költségek vizsgálata 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   

X11 - Marketing - nagy formátum (%)  45 -0,724564282 -0,016101428 3,44793E-05   

X11 - Marketing - kis formátum (%)  26 -0,251967668 -0,009691064 5,17225E-06   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 0,000677163 1 0,000677163 28,37967043 1,18306E-06 3,979807109 

Csoporton belül 0,001646397 69 2,38608E-05    

       

Összesen 0,00232356 70         

Forrás: saját számítás 
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Az ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében is szignifikáns az eltérés a két csoport között 
(50. táblázat).  
 
50. Táblázat: Ingatlannal kapcsolatos költségek vizsgálata  
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   

X14 - Ingatlannal kapcsolatos 
költségek (%) - nagy formátum 45 -1,095043278 -0,024334295 0,000303629   
X14 - Ingatlannal kapcsolatos 
költségek (%) - kis formátum 26 -1,15788357 -0,044533983 0,00037416   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 0,006723832 1 0,006723832 20,42575904 2,49876E-05 3,979807109 

Csoporton belül 0,022713692 69 0,000329184    

       

Összesen 0,029437524 70         

Forrás: saját számítás 
 
Az egyéb ráfordítások tekintetében is szignifikáns az eltérés mutatható ki a két csoport között 
(51. táblázat).  
 
51. Táblázat: Egyéb ráfordítások vizsgálata  
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   
X19 - Egyéb ráfordítások - nagy 
formátum (%)  45 -2,106032 -0,0468007 9,8572E-05   

X19 - Egyéb ráfordítások - kis 
formátum (%)  26 -1,075794 -0,0413767 6,002E-05   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 0,0004848 1 0,0004848 5,73034292 0,019397 3,9798071 

Csoporton belül 0,0058376 69 8,46E-05    

       

Összesen 0,0063224 70         

       

Forrás: saját számítás 
 
 
4. 2. 2. 3. Fajlagos adatok vizsgálata  
 
Az eladótér egy négyzetméterére jutó, fajlagos üzemi (üzleti) eredmény- és költség mutatók 
közül csak néhányat kiragadva is kimutatható a szignifikáns eltérés a két formátum között (52. 
táblázat). 
Az 53. táblázat mutatja, hogy a két formátum fajlagos vásárlószáma szintén szignifikánsan eltér 
egymástól. 
Az 54. táblázatban látható, hogy a személyi jellegű ráfordítások nagysága is szignifikáns eltérést 
mutat a kis- és a nagy üzletméret összehasonlításakor, amennyiben az alapterület egy 
nézetméterére vetítjük.  
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52. Táblázat: Fajlagos eredménymutató formátumonként 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   

1m2-re jutó üzemi eredmény-  
nagy formátum (HUF) 45 2145587 47679,72 1,28E+09   

1m2-re jutó üzemi eredmény - kis 
formátum (HUF) 26 4028273 154933,6 1,03E+10   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 1,9E+11 1 1,9E+11 41,7786 1,22934E-08 3,979807 

Csoporton belül 3,13E+11 69 4,54E+09    

       

Összesen 5,03E+11 70         

Forrás: saját számítás 
 
53. Táblázat: Fajlagos vásárlószám formátumonként 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   

1 m2-re jutó vásárlószám - nagy 
formátum (fő) 45 11110,54 246,9009 9237,059   

1 m2-re jutó vásásrlószám - kis 
formátum (fő) 26 39592,99 1522,807 264565,1   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 26826567 1 26826567 263,659 2,89E-25 3,979807 

Csoporton belül 7020558 69 101747,2    

       

Összesen 33847125 70         

Forrás: saját számítás 
 
54. Táblázat: A személyi jellegű ráfordítások fajlagos nagysága 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   
1 m2-re jutó személyi jellegű 
ráfordítás - nagy formátum (HUF)  45 -2756125 -61 247 80883209   

2 m2-re jutó személyi jellegű 
ráfordítás - kis formátum (HUF)  26 -4051428 -155 824 1,23E+09   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 1,47E+11 1 1,474E+11 296,2112 1,14E-26 3,979807 

Csoporton belül 3,43E+10 69 497618535    

       

Összesen 1,82E+11 70         

Forrás: saját számítás 
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Az 55. táblázat bizonyítja, hogy az üzlet egy négyzetméterére eső egyéb ráfordítások nagysága is 
jelentősen különbözik egymástól a kis- és a nagy üzletméret esetében.  
 
 
55. Táblázat: Egyéb ráfordítások fajlagos nagysága 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   
1 m2-re jutó egyéb ráfordítás - 
nagy formátum (HUF) 45 -1551492 -34477,6 19780587   

1 m2-re jutó egyéb ráfordítás - kis 
formátum (HUF) 26 -1752494 -67403,6 2,16E+08   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 1,79E+10 1 1,79E+10 196,3865 7,26E-22 3,979807 

Csoporton belül 6,28E+09 69 90969092    

       

Összesen 2,41E+10 70         

Forrás: saját számítás 
 
Az 56. táblázatból látszik, hogy az egy négyzetméterre eső beszerzett áruk mértéke is 
szignifikáns eltérést mutat a két üzletméret esetében.  
 
56. Táblázat: Beszerzett áruk nagyságának fajlagos értéke 
Egytényezős varianciaanalízis 
(ANOVA)       

       

ÖSSZESÍTÉS       

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia   

1 m2-re jutó beszerzett áruk 
értéke - nagy formátum (HUF) 45 26171619 581591,5 2,13E+10   

1 m2-re jutó beszerzett áruk 
értéke - kis formátum (HUF) 26 30629637 1178063 1,1E+11   

       

       

VARIANCIAANALÍZIS       

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Csoportok között 5,86E+12 1 5,86E+12 109,4584 7,01E-16 3,979807 

Csoporton belül 3,7E+12 69 5,36E+10    

       

Összesen 9,56E+12 70         

Forrás: saját számítás 
 
 
4. 2. 2. 3. A Cobb-Douglas függvény alkalmazása a fő működési költségek vizsgálatára 
 
 
Az egyes költség tényezők eredményességi mutatóra gyakorolt hatását vizsgálva a 
következőkben leírt eredményekre jutottam. A vizsgálat megvalósítására a Cobb-Douglas 
függvényeket logaritmizált formába alakítottam át. Ezzel az eljárással ki tudom mutatni, hogy az 
egyes költségtényezők hány százalékkal járulnak hozzá a nettó forgalom arányában számított 
eredményességi mutatóhoz, ha azt veszem alapul, hogy a vizsgált költségtényezők összesen 100 
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százalékot tesznek ki, azaz a vizsgált jelentősnek talált tényezők hatását együttesen száz 
százaléknak vesszük. 
 
A nagy formátumú üzletekre a következő eredményeket kaptam: 
 
Az üzleti tevékenység eredményére x32 (üzleti tevékenység eredménye a nettó forgalomhoz 
viszonyítva százalékos formában) szignifikáns hatással a következő tényezők vannak (57. 
táblázat): 
 

1.) x9 – Árrés (%) – 33,16% (ha az 5 szignifikáns tényezőt 100%-nak vesszük) 
2.) x19 – Egyéb ráfordítások  (%) – 20,95% 
3.) x18 – Személyi jellegű ráfordítások (%) – 15,81 %  
4.) x12 – Marketing (%) – 15,23 % 
5.) x14 – Ingatlannal kapcsolatos kiadások (%) – 14,85 % 

 
 
57. Táblázat: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (%)(x32) – nagy üzletméret 

Összesítő  tábla         

         

Regressziós statisztika        

r értéke 0,929441249        

r-négyzet 0,863861035        
Korrigált r-
négyzet 0,843840599        

Standard hiba 0,248974142        

Megfigyelések 40        

         

Varianciaanalízis         

  df SS MS F 
F 

szignifikanciája    

Regresszió 5 13,37361594 2,67472319 43,14896217 9,04093E-14    

Maradék 34 2,107596193 0,06198812      

Összesen 39 15,48121213          

         

  Koefficiensek 
Standard 

hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó 95,0% Felső 95,0% 

Tengelymetszet -9,21130684 1,947037081 -4,7309355 3,825E-05 -13,16816224 -5,25445145 -13,1681622 -5,25445145 

ln X9 - Árrés (%)  4,432413113 1,264623056 3,50492828 0,001303131 1,862389866 7,002436361 1,86238987 7,00243636 

ln X12 - 
Marketing (%)  -0,67085209 0,204868697 -3,27454657 0,00243719 -1,087195373 -0,25450881 -1,08719537 -0,25450881 

ln X18 - Személyi 
jellegű 
ráfordítások  (%)  -1,16207291 0,465527804 -2,49624813 0,017562129 -2,108139231 -0,21600659 -2,10813923 -0,21600659 

ln X19 - Egyéb 
ráfordítások (%)  -1,25574311 0,348356616 -3,60476321 0,000988822 -1,963688928 -0,5477973 -1,96368893 -0,5477973 
ln X14 - 
Ingatlannal 
kapcsolatos 
költségek (%)  -0,72111491 0,083882748 -8,59670106 4,82341E-10 -0,891585165 -0,55064466 -0,89158517 -0,55064466 

Függő változó: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nettó forgalomhoz viszonyítva(%)(x32)  
Forrás: saját számítás 
 
Az 57. táblázatból az adatokat elemezve arra lehet következtetni, hogy az árrés 1%-al való 
megnövelés várhatóan 4,43% pótlólagos üzleti eredményt okozna, míg a marketing költségek 
1%-os növelése várhatóan 0,67% eredmény csökkenést okozna a forgalomhoz viszonyított üzleti 
eredményben. A személyi jellegű költségek 1%-os emelkedése várhatóan 1,16% eredmény 
csökkenést, míg az egyéb ráfordítások 1%-os emelése 1,25%-os eredmény csökkenést generálna 
a nettó forgalomhoz viszonyított eredmény nagyságában.  
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Elmondható, hogy az árrés bír a legnagyobb százalékos mértékű befolyásoló erővel az 
eredményre.   
 
Kördiagramon ábrázolva az üzemi eredményt befolyásoló legfontosabb változókat a nagy 
formátum esetén a következőket kaptam: (33. ábra) 
 

Az üzemi eredmény mozgatói - nagy formátum

33%

15%16%

21%

15%

ln X9 - Árrés (%) ln X12 - Marketing (%) 

ln X18 - Személyi jellegű ráfordítások (%) ln X19 - Egyéb ráfordítások (%) 

ln X14 - Ingatlannal kapcsolatos költségek (%) 

 
33. ábra: Az üzemi eredmény fő mozgatói – nagy formátum 

Forrás: saját számítás  
 
 
A kis formátumú üzletekre kapott eredmények 
 
 
Az elemzést a kis formátumra is elvégeztem (58. táblázat). Ebben az esetben  az esetben 
megállapítható, hogy az árrés (x9), a személyi jellegű ráfordítások (x18), az egyéb ráfordítások 
(x19) és az ingatlannal kapcsolatos kiadások (x14) együttesen 89,65%-ban befolyásolják az üzemi 
(üzleti) eredmény változását.  
  
Hasonlóan a nagy formátumhoz itt is az árrés bír a legnagyobb hatással (ha ezt a 4 tényezőt 
vesszük 100%-nak), mely 34,53%, melyet a személyi jellegű költségek követnek 31,10%-al, 
majd 24,16%-al követi ezeket az egyéb ráfordítások, míg 10,21%-al az ingatlannal kapcsolatos 
kiadások zárják a sort.  
 
A változtatás mértékét tekintve 1% árrés növelés várhatóan 3,38% pótlólagos 
eredménynövekményt jelenthet, míg a személyi ráfordítások 1%-os növekedése várhatóan 1,55% 
csökkenést jelentene a nettó forgalomarányos eredmény mértékében. Az egyéb ráfordítások és az 
ingatlannak kapcsolatos ráfordítások 1-1%-os növelése mindkét változó esetében 1% alatti 
várható eredménycsökkenést generálnának a kis formátum működésében.    
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58. Táblázat: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nettó forgalomhoz viszonyítva (%) (x32)  - kis üzletméret 
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA         

         

Regressziós statisztika        

r értéke 0,946838        

r-négyzet 0,896502        

Korrigált r-négyzet 0,876788        

Standard hiba 0,181633        

Megfigyelések 26        

         

VARIANCIAANALÍZIS         

  df SS MS F F szignifikanciája    

Regresszió 4 6,0010291 1,500257 45,47554 4,72E-10    

Maradék 21 0,6927989 0,03299      

Összesen 25 6,693828          

         

  Koefficiensek 
Standard 

hiba t érték p-érték Alsó 95% Felső 95% Alsó95,0% Felső 95,0% 

Tengelymetszet -6,24484 2,1213763 -2,94377 0,007755 -10,65649 -1,8332 -10,6565 -1,8332 

ln X9 - Árrés (%)  3,382041 1,2322864 2,744525 0,012146 0,819361 5,944721 0,819361 5,944721 

ln X18 - Személyi jellegű 
ráfordítások (%)  -1,55591 0,371285 -4,19062 0,000412 -2,328042 -0,78378 -2,32804 -0,78378 

ln X19 - Egyéb 
ráfordítások (%)  -0,8922 0,2744333 -3,25107 0,003822 -1,462916 -0,32149 -1,46292 -0,32149 

ln X14 - Ingatlannal 
kapcsolatos költségek (%)  -0,37261 0,0673309 -5,53402 1,72E-05 -0,512633 -0,23259 -0,51263 -0,23259 

Függő változó: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nettó forgalomhoz viszonyítva(%)(x32) 
Forrás: saját számítás 
 
 
Kördiagramon ábrázolva az üzemi eredményt befolyásoló legfontosabb változókat a kis 
formátum esetén a következőket kaptam (34. ábra): 
 

Az üzemi eredmény mozgatói - kis formátum

35%

31%

24%

10%

ln X9 - Árrés (%) ln X18 - Személyi jellegű ráfordítások (%) 

ln X19 - Egyéb ráfordítások (%) ln X14 - Ingatlannal kapcsolatos költségek (%) 

 
34. ábra: Az üzemi eredmény fő mozgatói – kis formátum 

Forrás: saját számítás 
 
 



 136 

A két üzletméretre kapott eredményeket az 59. táblázatban foglaltam össze.   
 
59. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlítás – Költségszerkezet vizsgálata Cobb-Douglas függvénnyel  
KIS ÉS NAGY ÜZLETMÉRET ÖSSZEHASONLÍTÁS  

VI. ÜZEMI EREDMÉNY ÉS A KÖLTSÉGSZERKEZET VIZSGÁLATA , ÖSSZETÉTELE 

Cobb-Douglas függvénnyel     
   

KIS FORMÁTUM  NAGY FORMÁTUM 

X9 árrés = 34,53% X9 árrés = 33,16% 

X18 személyi jellegű ráfordítások = 31,1%  X19 egyéb ráfordítások = 20,95% 

X19 egyéb ráfordítások = 24,16%  
X18 személyi jellegű ráfordítások = 
15,81% 

X14 ingatlannal kapcsolatos költségek  = 
10,21%  X12 marketing = 15,23% 

  
X14 ingatlannal kapcsolatos költség = 
14,85% 

 VÁLTOZÁS hatása  

plusz 1 % árrés = + 3,38% eredmény X9 árrés plusz 1 % árrés = + 4,43% eredmény 

plusz 1 % személyi jellegű költség = - 1,55% 
eredmény 

X18 személyi jellegű 
ráfordítások 

plusz 1 % személyi jellegű költség = - 
1,16% eredmény 

plusz 1 % egyéb ráfordítás = - 0,89% eredmény X19 egyéb ráfordítás 
plusz 1 % egyéb ráfordítás = - 1,25% 
eredmény 

 X12 marketing 
plusz 1 % marketing költség = - 0,67% 
eredmény 

plusz 1 % ingatlan költség = - 0,37% eredmény 
X14 ingatlannal kapcsolatos 
költség 

plusz 1 % ingatlan költség = - 0,72% 
eredmény 

Forrás: saját számítás 
 
A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az üzemi (üzleti) eredmény szempontjából mind a 
két üzletméret esetében a legnagyobb befolyásoló erővel az árrés (x9) bír. A kis és nagy 
üzletméret közötti választás ennek következtében nem történhet meg csak és kizárólag a méret 
alapján, mivel az eredményességet más tényezők is befolyásolják. A kisebb üzletek az 
alkalmazott magasabb árrésnek köszönhetően eredményesebbek, mint a nagy méretűek. Ez 
az eredményesség azonban nem egyértelműen csak a kis üzleti méretnek köszönhető, hanem más 
olyan körülményeknek is, mint pl. az, hogy a nagy, de város széli üzleteket a vásárlók csak plusz 
költségek árán tudják megközelíteni, mely a plusz kiadással együtt plusz időt is elvesz tőlük, 
pedig ezzel szemben az emberek napjainkban egyre inkább a kényelmes és gyors vásárlást 
részesítik előnyben. Függetlenül attól, hogy a város széli hipermarketek a kis városi üzleteknél 
alacsonyabb árakon, nagyobb választékkal és nagyobb mennyiségben kínálják termékeiket, a 
vásárlók hét közben egyre inkább a lakóhelyükhöz közeli, gyors és kényelmes vásárlást 
választják. A kis méretű, városon belül elhelyezkedő üzletek versenytársai hasonlóan magas 
árrést használnak, így ha csak az árat nézzük, a vásárlónak szinte mindegy, hogy melyik üzletet 
választja a lakóhelyéhez közeliek közül.  
 
 
Nettó forgalom alakulása 
 
 
A 35. ábrán látható, hogy a régebb óta működő nagy alapterületű üzletek forgalma (átlag 
forgalmat vettem az ugyanazon évben nyitott áruházakra) magasabb, mint a fiatalabbaké a nagy 
formátum esetében. Ennek két oka van. Az első, hogy az üzletek tapasztalatok szerint az első 4 
évben növekednek, és csak ezután érik el az érett kort, a másik szintén jelentős ok a piac 
telítettségének növekedésével magyarázható. Az évről-évre növekedés mértéke a jövőben 
várhatóan alul fog maradni a korábbi tapasztalatokhoz képest a jövőben, mivel a nagy 
formátumú (azaz hipermarket piac) a telítődéshez közelít.  
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35. ábra: Nettó forgalom alakulása – nagy formátum – üzlet kora 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 
A kis formátum esetében a 36. ábra a következő képet mutatja: 
 
 
Az elemzésbe csak azokat az adatokat vettem bele, ahol egynél több mintaelem volt található a 
kategórián belül. Látszik, hogy itt arányaiban kisebb a különbség az egyes évek között. 
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36. ábra: Nettó forgalom alakulása – kis formátum – üzlet kora 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A kis formátum esetében a különböző korú üzletek átlagforgalma között hozzávetőlegesen 10% 
eltérés mutatható ki éves alapon, míg a nagy formátum esetében ez az első három évet vizsgálva 
kb. 30%-ot tesz ki. Ez szintén megerősíti azt a megállapítást, hogy a hipermarket piac közelít a 
telítettségi állapothoz. A két formátum között nem indokolt ekkora eltérés az évről-évre történő 
forgalomnövekedés nagyságában. Ez azt mutatja, hogy az újonnan nyitott üzletek forgalma 
átlagban várhatóan nem fogja elérni a régiek szintjét, mivel csak alacsonyabb vásárlószámot 
tudnak elérni a nagy formátumú piac telítettségi szintje miatt.   
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A nettó forgalomhoz viszonyított jövedelmezőség változása az üzletek korának kapcsolata 
 
 
A kis- és nagy formátum jövedelmezőségét szemléltető 37. ábra bemutatja, hogy az elmúlt 
három év nagy formátumú üzletnyitásai eredményesség szempontjából alulmaradtak a kis 
formátummal szemben. A fiatalabb nagy formátumú üzletek profitabilitása alacsonyabb, azaz 
telítődik a piac és ez a kisebb üzletek irányába mozdítja el a jövőbeni fejlesztéseket. 
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37. ábra: Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye (%) (kis és nagy üzletméret) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 
Harmadik hipotézisemet, miszerint az üzlet mérete és az eredményességi mutatók között erős 
sztochasztikus kapcsolat van, valamint, hogy a kisebb méretű üzletek jövedelmezősége 
szignifikánsan magasabb, mint a nagyobb méretűeké és ennek következtében növekedni fog a 
kisebb méretű üzletek aránya Magyarországon csak részben sikerült bizonyítanom. 
Közgazdasági és matematikai értékelés szerint a kis méretű üzletekben alkalmazott árrés 
nagysága szignifikánsan magasabb, mint a nagy alapterületű üzletek esetében. Az 
eredményesség fő mozgatója az árrés nagysága. Közgazdasági értelemben véve a nagy 
üzletek ugyanakkora árrés mellett hatékonyabbak, de tekintve a piac telítettségét és azt, hogy a 
jelenlegi törvényi szabályozás nem enged 300 m2-nél nagyobb kiskereskedelemi egység nyitást, 
várható, hogy a kis üzletméret aránya növekedni fog a következő években Magyarországon. Ez 
azonban nem fog jelentős irányváltást eredményezni a jelenlegi állapotokhoz (2012. május) 
képest, mivel a nagy méretű kereskedelmi egységek nyitásának visszaesése már korábban 
bekövetezett, hiszen ezt indokolta a hipermarket piac telítettséghez közeli állapota, a 
világgazdasági válság és a kiskereskedelmi különadó bevezetése is. A kis méretű kereskedelmi 
egységek eredményesebb működése nem egyértelműen az üzlet méretével, hanem egyben az 
alkalmazott árrés nagyságával is magyarázható. A két üzletnagyság eltérő körülmények között 
működik. A kis üzletek szűk vonzáskörzeten belül szolgálják ki a vásárlókat, általában a 
hipermarketekben alkalmazottnál körülbelül 20 százalékkal magasabb árakon. A vonzáskörzeten 
belül a - diszkont üzletektől eltekintve- a konkurencia is hasonlóan magas árréssel dolgozik. A 
jellemzően városszélre, külső területekre települt hipermarketek alacsonyabb árszínvonalat 
képviselnek, nagy mennyiségben, olcsóbban, kínálják termékeiket. A vásárlók ezeket az 
üzleteket célirányosan, ritkábban, főként a tervezett nagybevásárlásokra használják, akár utaznak 
is értük, míg a kis üzleteket a kisebb, gyorsabb, kényelmesebb és főként napi bevásárlásokra 
keresik fel és ezért hajlandóak magasabb árat is megfizetni.    
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4. 3. Új és újszerű tudományos eredmények 
 
1.  A szakirodalom feldolgozás során kapott szekunder kutatási eredmények igazolják, hogy a 

kiskereskedelmi láncok kiépítése során a vállalkozás méretétől és a beruházandó összeg 
nagyságától függetlenül meghatározó jelentősége van az előzetes beruházási gazdaságossági 
elemzések és számítások elvégzésének, melyek az alábbi elemeket foglalják magukba: 

     - telephely, lokáció minősítése, 
   - várható forgalmi adatok előrejelzése, 
   - várható jövedelmezőségi szint és a megtérülési idő anticipálása (becslése). 
 

Az kiskereskedelmi ingatlan-beruházási elemzések további jövőbeni fejlesztési lehetősége 
abban fogalmazható meg, hogy a várható eredményességet, a vásárlószámot, a nettó 
forgalmat, az egyes költségelemeket, azaz a célváltozókat és az ezek alakulására ható 
jelentős magyarázó változókat a két üzletméret esetében különböző súlyozással vonjuk be a 
tervezéshez használt modellbe.   

 
2. A Tesco a Magyarországon működő kereskedelmi láncok üzletei között versenyképes 

üzletláncnak minősíthető, még a kiskereskedelmi forgalom visszaesését jellemző időszakban 
is.  
 
Állításom a Magyarországon működő meghatározó jelentőségű kiskereskedelmi láncok 
mérleg és eredmény-kimutatásából készített komplex mutatószámrendszer összeállításával 
bizonyítottam (piaci részesedés, készletforgás, eredményesség, eladósodottság, tőkeerősség 
likviditás alakulása). A Tesco rendkívül tőkeerős és a legkevésbé eladósodott a nagy 
alapterületű kiskereskedelmi láncok közül. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a válság alatt 
és a kiskereskedelmi láncok különadója mellett is képes volt eredményes működésre.  

 
A Tesco versenyelőnyei a következő, a kereskedelmi működés eredményességét 
meghatározó mutatókkal bizonyíthatóak (a 2007-től 2010-ig tartó időszak adatait vizsgálva):  

 
- a piaci részarány alakulása, 
- értékesítés nettó árbevétele,   
- eredményesség alakulása,  
- készletforgás gyorsasága, 
- eladósodottság mértéke, 
- tőkeerőség, 
- likviditás alakulása.  

 
 
3.  A Tesco saját adatbázisából összeállított részadatbázis alapján elemeztem a kiskereskedelmi 

egységek eredményességét, bizonyítottam, hogy az üzemi (üzleti) eredmény nagyságára, a 
vásárlószámra, a nettó forgalomra, illetve a fajlagos költségszintre ható tényezők a két 
üzletméret esetében részben eltérőek, és az egyes tényezők hatásának súlya (regressziós 
paraméterek alapján) más és más. 

 
 A fajlagos üzemi (üzleti) eredmény alakulását vizsgálva (mindkét esetben az üzlet korát, 
az átlag bruttó kosárérték/vásárlási érték nagyságát, az eladótérre jutó fajlagos vásárlószámot 
és az egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó potenciális vásárlószámot figyelembe 
véve), a modell magyarázó ereje a magyarázó változókat egymás után beléptetve, a kis 
üzletméret esetében 86,3%, míg a nagy üzletméret esetében 71,2%. Mindkét üzletméret 
esetében legnagyobb súllyal az eladótér fajlagos vásárlószáma és az átlag bruttó kosárérték 
szerepeltek, de a nagy formátumban működő üzletek esetében az üzlet kora is bekerült a 
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modellbe, míg a kis formátum esetében csak az egy négyzetméter kereskedelmi területre jutó 
potenciális vásárlószám került utolsóként bevonásra, melynek a célváltozóra gyakorolt hatása 
ellentétes előjelű, mely azt mutatja, hogy a kis üzleti méret esetében kiélezettebb a verseny,  
mint a nagyobb alapterületű üzletek esetében. A kiélezett versenyre valószínűleg 
árcsökkentéssel kell válaszolni, mely azonnal megmutatkozik az eredményességen.  
 
Míg például a vásárlószám alakulására (mindkét esetben az eladótér nagyságát, az üzlet 
korát, a vonzáskörzeti versenyhelyzetet és a vonzáskörzeti lakosok számát figyelembe véve)  
a magyarázó változókat egyszerre beléptetve, a kis üzletméret esetén csak a vonzáskörzeti 
versenyhelyzet gyakorol szignifikáns hatást, addig a nagy alapterületű üzletek esetében az 
eladótér nagysága és az üzlet kora bírnak a legnagyobb befolyásoló erővel. A modell 
magyarázó ereje a kisebb üzletek esetében 41,8%, míg a nagyobb alapterületű üzletek 
esetében 71,7%. Ebből szintén arra lehet következtetni, hogy a kis formátumú üzletek 
esetében rendkívül fontos a versenytársak szerepe. A nagy formátumú üzletek esetében ez a 
független változó nem volt szignifikáns jelentőségű a vásárlószám alakulása szempontjából. 
Valószínűleg azért, mert a hipermarketek piacán –főként vidéken- kevésbé szoros a verseny 
(kevesebb a hipermarket), mint a kisebb formátumban. 
 
A nettó forgalom alakulásának vizsgálata, abban az esetben, amikor egymás után lépnek be 
a független változók a modellbe (mindkét üzletformára az üzlet korát, a vásárlószámot, a 
vonzáskörzeti versenyhelyzetet és a vonzáskörteit lakosok számát figyelembe véve) azt 
mutatta, hogy a négy független változó a kis formátum esetében 76,2%-al, míg a nagy 
formátum esetében 77,1%-ban magyarázza és jelzi előre a nettó forgalom alakulásában 
bekövetkező változásokat. A legerősebb hatású független változó  mindkét esetben a 
vásárlószám, de emellé a kis formátum esetében bekerült az üzlet kora is, míg a nagy 
üzletméretet csak a vásárlószám befolyásolja szignifikánsan.  A verseny erősödése a kis 
üzletméret esetében rendkívüli jelentőséggel bír, mivel az eredmények szerint, ha a 
vásárlónak lehetősége van több közeli üzlet közül is választani, nem ragaszkodik egyhez, 
hanem nagyon könnyen vált üzletet, ha a közeli konkurenciát számára valamilyen szempont 
alapján előnyösebbnek ítéli meg.  

      
 
4. Többváltozós lineáris és nem lineáris regresszió számítás eredményével vizsgáltam a kis és 

nagyobb méretű kereskedelmi vállalkozások jövőbeni versenypozícióját. Számítási 
eredmények alapján bizonyítottam, hogy a viszonylag magas fajlagos költségek ellenére a 
kis méretű vállalkozások a magasabb árrés következtében eredményesebben 
működnek, mivel a bizonyos vevői magatartások, mint pl. kényelmi- és költség 
megtakarítási szempontok miatt a vásárlószám fajlagosan nem kevesebb és várhatóan a 
jövőben sem csökken majd a nagyobb méretű kereskedelmi egységekhez képest. Ez alapján 
levonható az a következtetés is, hogy a 300 vagy 1000 négyzetméterben maximált üzletméret 
korlátozás nem feltétlenül befolyásolja szignifikánsan a teljes kereskedelmi hálózat üzleti 
pozícióját, azaz ennek következtében nem történik jelentős irányváltás a kiskereskedelmi 
piacon, mivel az már korábban, - a kiskereskedelmi különadó megjelenésekor és a piaci 
saturáció előrehaladtával -  megtörtént.   
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 
Magyarországon jelenleg különböző méretű és típusú kereskedelmi vállalkozások működnek. 
Ezek részben hazai és külföldi érdekeltségűek. Méretüket tekintve (szinte) mindegyikben 
megtalálhatóak a nagyobb és kisebb méretű, alapterületű üzletek. Az utóbbi időben részben a 
versenytársak és az üzletszám növekedésével, illetve a világpiacon kialakult gazdasági 
feszültségek következtében egyre nagyobb gondot jelent a teljesítmények szinten tartása, 
javítása.  Ezért különösen nagy jelentősége van egy-egy üzlet megnyitásának vagy a hálózat 
bővítésének.  
 
A beruházást megelőző megtérülési számítások elvégzése során célszerű több szcenáriót, 
alternatívát megfogalmazni, annak érdekében, hogy a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező 
változatot ki tudjuk választani. A scenáriókat, illetve alternatívákat az egyes hatótényezők 
várható bekövetkezési valószínűsége szerint célszerű elkészíteni. Különösen figyelembe kell 
venni a telephely kiválasztási szabályokat és kötöttségeket, ezen belül a megközelíthetőséget, a 
várható vásárlószámot, logisztikai szempontokat, a vonzáskörzeti lakosok számát, a 
konkurenciát, stb. Figyelembe kell venni továbbá a rendelkezésre álló erőforrásokat, ezek forrás-
összetételét, a vásárlói szokások várható változásait, a fő termékcsoportok életgörbéjének 
alakulását, új termékek és szolgáltatások megjelenését.  
 
A vállalkozások működésének javítása érdekében /bár a jelenlegi mérleg és eredmény-kimutatás 
megfelelő információt nyújt a vezetés számára/ célszerű lenne az információs rendszer további 
bővítése, különösen a következő tényezők vonatkozásában:  
 

- naturális jellegű mutatók beépítése az információs rendszerbe pl. egy 
négyzetméterre jutó vásárlószám, forgalomnagyság, költség és üzemi eredmény,  

- továbbá célszerű lenne az információs rendszerbe beépíteni  termelékenységi- és  
beruházás-gazdaságossági mutatókat. 

 
Ezek jelentősen elősegítenék a rövid-, közép- és hosszú távú vállalati döntések jobb 
megalapozottságát. 

 
 

Az üzletek jövedelmező működése alapvetően két módon javítható:  
 

Egyrészt az egyes kereskedelmi egységeknek nagyobb gondot kellene fordítani a működési 
költségek optimalizálására, ennek során részben az összköltség, részben a fajlagos költségek 
csökkentésére kell a hangsúlyt helyezni. Vizsgálni kell a fajlagos anyag-, bér-, és a működési 
költségek csökkentési lehetőségeit, úgy, hogy közben az üzlet versenyképessége, vevőmegtartó 
képessége, imázsa ne sérüljön. Jelentős költségcsökkentési lehetőség van a szállítás költségeinek 
vonatkozásában, ezért a legkorszerűbb logisztikai módszereket kell bevezetni a szállítás-
szervezés és a raktározás-készletezés területén. Célszerű ezeket a munkálatokat regionális szintre 
kiterjeszteni, ilyen lehet például a közép-európai szintű hálózatok működésébe való 
bekapcsolódás.  

 
Másrészt különböző marketing eszközökkel, értékesítés ösztönző akciókkal növelni kell az üzlet 
forgalmát, bevételeit. Különösen fontos a kínálat és a szolgáltatások bővítésese, ezek 
alaptevékenységbe, üzletágba történő beépítése, új termékek és szolgáltatások bevezetése (e-
commerce és m-commerce), marketing akciók megvalósítása, a készletek kiárusítása és a 
vásárlási élmény folyamatos fejlesztése.       
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Pénzügyi vonalon nézve, bár a magyarországi Tesco üzletek pénzügyi működését központilag 
szabályozzák, de az egyes üzletekben is vannak lehetőségek a pénzügyi mutatók javítására. Ilyen 
lehet például a pénzügyi kontrolling rendszer működtetésének továbbfejlesztése, mely a 
tervezéstől a működtetésig magában foglalja a fontosabb folyamatokat. Ennek érdekében ki kell 
használni a számítástechnikai újításokban rejlő lehetőségeket, illetve a kontrolling rendszer és a 
számviteli rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
A makroökonómiában a GDP az országban előállított termékek és szolgáltatások 
összkibocsátásának a legátfogóbb mércéje. Magyarországon 2010-ben a GDP 2,4%-át adta a 
mezőgazdaság, 36,9%-át az ipar, és 60,7%-át a szolgáltatások. A szolgáltatások szektor magában 
foglalja a kereskedelmet is, mely 2010-ben 2 541 milliárd forinttal járult hozzá a GDP-hez. A 
szektor jelentősége ennek megfelelően szignifikáns.  
 
Magyarország 2011. novemberi, decemberi és 2012. januári hitelminősítők általi leminősítése 
sok szempontból kedvezőtlen Magyarország és magyar ingatlanpiac számára, főleg azzal együtt, 
hogy a hazai kereskedelmi ingatlanpiac eredményességét a kormány is befolyásolja olyan 
intézkedéseivel, mint a "plázastop" vagy a már 2010-ben bevezetett, a kereskedelmi láncok 
különadójára vonatkozó törvény. Egy ilyen helyzetben előfordulhat, hogy a fejlesztők teljesen 
befagyasszák a következő évekre a nagyobb kereskedelmi beruházásokat. Így rendkívül aktuális 
az a kérdés, hogy merre is tart jelenleg a magyar kereskedelmi ingatlanpiac, ezen belül is a 
kiskereskedelmi piac.  

A hipermarket formátum a kilencvenes évek elején újdonság volt Magyarországon és Közép-
Európában. Azóta nagy változáson ment keresztül a kereskedelem és a vásárlói szokások is. Ma 
a vásárlók egyre inkább a kisebb boltokat látogatják, a kényelmet helyezik előtérbe és egyre 
gyakrabban vásárolnak online. Ezen változások és a hipermarket piac telítődésének hatására itt 
az ideje a hipermarket formátum újragondolásának. Globális trend, hogy az emberek egyre 
szívesebben vásárolnak helyben. Havonta háromszor-négyszer elmennek egy nagyáruházba, de 
ha van helyben, egy friss élelmiszerekben erős üzlet, azt hét közben is rendszeresen látogatják. A 
válság alatt végzett felmérésekből kiderül, hogy a fogyasztók 70 százaléka mára olcsóbb 
élelmiszerekre váltott. Talán ellent is mond az egyre fokozódó árérzékenységnek, hogy egyre 
többen vásárolnak a lakóhelyükhöz közeli szupermarketekben, ahelyett, hogy az ezeknél 
átlagosan 20 százalékkal alacsonyabb élelmiszerárakkal működő városszéli hipermarketekben 
vásárolnának. A magas benzinárak is hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek a lakóhelyükhöz 
közel, többször, és alkalmanként kevesebbet vásárolnak. Néhány éve még a nagy hipermarketek 
terjeszkedése volt jellemző, viszont azóta a napi fogyasztási cikkek teljes forgalmából a jelenleg 
körülbelül 30 százalékot forgalmazó óriásboltok száma szinte változatlan. 

Egy élelmiszer-kiskereskedelmi üzlet helyszínének kiválasztása stratégiailag nagyon fontos 
döntés, mivel a lokáció stratégiai előnyt is jelenthet a kiskereskedelmi egységnek. Napjainkban a 
fogyasztók szempontjából nagyon fontos tényező az üzlet megközelíthetősége és minél 
könnyebb elérhetősége. A lokáció a vonzáskörzetben elérhető fogyasztók körét és számát is 
jelentősen befolyásolja. 

Az üzleti telephelyválasztáshoz ismeretekkel kell rendelkezni a cég stratégiájáról, üzleti céljairól 
és kereskedelmi- és működéspolitikájáról A vállalat számára legkedvezőbb üzlethálózat 
megtervezése komoly hozzáértést igényel, a tervezett modellnek reálisnak, sőt a pénzügyi 
keretein belül kell megvalósíthatónak lennie.    
 
Az ingatlanfejlesztés egy olyan értékteremtő és kreatív folyamat, melynek során az 
ingatlanfejlesztő kockázatot vállal a fejlesztés pénzügyi eredményének, vagyis a megszerezhető 
haszonnak a reményében.  
 
Az ingatlanbefektetési döntések meghozatala során fontos lépés az általános gazdasági és 
politikai környezet vizsgálata, mely a következő területekre terjed ki:  

- a piaci környezet (kereslet és kínálat viszonya), 
- a pénzügyi-gazdasági és politikai környezet, gazdasági számítások, 
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- a jogszabályi környezet és szervezeti feltételrendszer. 
A beruházás-gazdaságossági számításokat azok felhasználhatósága szerint a következőképpen 
lehet csoportosítani: 

1. beruházások közötti választás 
2. futamidő hosszára vonatkozó számítások 
3. adott vállalaton belüli optimális beruházási program kialakítására (optimális 

tőkeallokációra) vonatkozó döntések.  
 
A gyakorlatban a beruházás előhatékonysági pénzügyi mutatók közül a következők használata a 
legelterjedtebb:  
 1. Belső megtérülési ráta (IRR) (%) 
 2. Nettó jelenérték (NPV) (HUF) 
 3. Megtérülési idő (év) 
 4. CROI 4. év (%) 
 
A kutatás célja volt annak bizonyítása, hogy a magyarországi körülmények között kisebb vagy 
nagyobb méretű üzletek telepítésének van közgazdasági és egyéb szempontokat figyelembe véve 
létjogosultsága. Ennek érdekében minősítettem az új üzletnyitást megalapozó, a beruházást 
megelőző előzetes hatékonysági vizsgálatok rendszerét, vizsgáltam a „Tesco, mint vállalkozás” 
versenyhelyzetét és elemeztem az üzletméret és az eredményesség közötti összefüggéseket.  
 
A kiskereskedelmi láncok ingatlanbefektetéseinek, szekunder kutatási eredmények előzetes 
hatékonysági elemzése alapján bizonyítottam, hogy a vállalkozás méretétől függetlenül 
meghatározó jelentősége van a beruházási előzetes hatékonysági elemzések és számítások 
elvégzésének, melyek az alábbi elemeket foglalják magukba: 
     - telephely, lokáció minősítése, 
   - várható forgalmi adatok előrejelzése, 
   - várható jövedelmezőségi és eredményességi szint előrejelzése. 
 
Primer kutatási eredmények alapján bizonyítottam, hogy a „Tesco, mint vállalkozási forma” 
üzletei a többi versenytárshoz képest jónak minősíthető, tehát jelenleg versenyképes. A Tesco 
beszámolóin túlmenően első adatbázisként begyűjtöttem és elemeztem a legnagyobb piaci 
szereplők (Tescoval együtt összesen 13 hazai és nemzetközi kiskereskedelmi vállalkozás) 
mérlegét és eredmény-kimutatását a 2007-2010-ig tartó időszak vonatkozásában.  
 
Komplex mutatószámrendszer összeállításával bizonyítottam, hogy a Tesco a Magyarországon 
működő kereskedelmi láncok üzletei között versenyképes üzletláncnak minősíthető. A Tesco 
versenyelőnyei a következő, a kereskedelmi működés eredményességét meghatározó 
legfontosabb mutatókban igazolhatóak (a 2007-től 2010-ig tartó időszak adatait vizsgálva):  

- a piaci részarány alakulása, 
- értékesítés nettó árbevételének alakulása,   
- eredményesség alakulása,  
- készletforgás gyorsasága, 
- eladósodottság mértéke, 
- tőkeerősség, 
- likviditás elemzése.  

 
A Tesco versenyképességét meghatározó fontosabb tényezők szerepe, jelentősége termelési 
függvények segítségével kimutatható és a jövőbeni fejlesztési lehetőségek kellő valószínűségű 
szinten megbecsülhetőek. Számításaim szerint a Tesco üzletláncnak további térnyerési 
lehetőségei vannak.   
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Primer kutatási eredmények alapján bizonyítottam, hogy az üzlet mérete és a jövedelmezőségi 
szint eredményességi mutatói között erős sztochasztikus kapcsolat van. A kisebb méretű üzletek 
jövedelmezősége szignifikánsan magasabb, mint a nagyobb méretűeké, melynek eredményeként 
a jövőben várhatóan növekedni fog a kisebb méretű üzletek aránya Magyarországon. Ezeket a 
hatásokat termelési függvényekkel is bizonyítottam.  
 
Többváltozós lineáris és nem lineáris regresszió számítás eredményével vizsgáltam a kis és 
nagyobb méretű kereskedelmi vállalkozások jövőbeni versenypozícióját. Számítási eredmények 
alapján bizonyítottam, hogy a viszonylag magas fajlagos költségek ellenére a kisméretű 
vállalkozások a magasabb árrés következtében eredményesebben működnek, mivel a bizonyos 
vevői magatartások, mint pl. kényelmi- és költség megtakarítási szempontok miatt, a 
vásárlószám fajlagosan nem kevesebb és várhatóan a jövőben sem fog csökkenni a nagyobb 
vállalkozásokhoz képest. Ez alapján levonható az a következtetés is, hogy a 300 vagy 1000 
négyzetméterben maximált üzletméret korlátozás nem feltétlenül befolyásolja szignifikánsan a 
teljes kereskedelmi hálózat üzleti pozícióját.   
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7. SUMMARY 
 
GDP is the single most important measure of macroeconomic performance and is the most 
comprehensive measure of the market value of all final goods and services produced 
domestically. In 2010 Hungarian agriculture accounted for 2,4% of GDP, industry accounted for 
36,9% and services accounted for the remaining 60,7% of GDP. The services sector includes 
trade, which contributed HUF 2,541 billion to GDP in 2010. The importance of this sector is 
significant. 
 
The credit rating agencies downgrade Hungary’s credit rating in November 2011 and January 
2012 in many ways were unfavourable to the country and its real estate/property market. The 
efficiency of the commercial property market is furthermore affected by some of the 
government’s provisions, such as ‘plaza stop’ or the special tax/solidarity tax paid by the retail 
chains. As a result of the above listed actions it is vastly possible that the developers completely 
freeze their commercial investments in the coming years. The question is rather current and 
important: which direction do the Hungarian commercial property market – and the retail market 
develop? 
 
The hypermarket in the late nineties was a novelty not only in Hungary but also in Central 
Europe. However, the world has changed since then, along with trade and consumer habits, 
expectations. Today the trend shifts towards smaller stores, the emphasis is on the convenience 
of shopping together with the online and other shopping options. Thus it is worth re-evaluating 
the hypermarket format. Global trend shows that more and more people prefer to buy locally. 
Three or four times a month people visit the large stores but if there is a well-equipped store in 
their area they do their shopping there during the week. During the crisis, 70 % of consumers 
switched to cheaper food. It is a contradiction that - against the increasing price sensitivity – 
more and more costumers shop in the local supermarkets, instead of buying food for 20% less in 
the hypermarkets on the outskirts of the city. As a result of the high gasoline prices the 
consumers buy locally, more frequently and spend less per visit. A few years ago the market was 
completely transformed by the large expansion of hypermarkets, but since then the number of 
large shops - producing 30% of the total turnover of daily consumer goods - remained 
unchanged. 
  
Selecting the site of the retail unit is an important strategic question. A well chosen site, which is 
easy to access, can be a strategic advantage. Finding the right spot can significantly influence the 
number and composition/scope of costumers visiting the store.  
 
Selecting the location of the premises it is essential to know the company’s strategy, business 
plan, commercial and operational policy. Designing the most adequate chain of stores requires 
considerable knowledge. The chosen business model should be realistic and feasible within the 
planned financial scope. 
 
Property development is a creative, value adding process, in which the developer takes the risk 
hoping to achieve the obtainable financial results, benefits. 
 
Making property investments decisions require to examine the overall economic environment, 
including the following areas: 

- the market environment (demand and supply relationship); 
- the financial and economic environment, economic calculations, 
- the legal environment and organizational system.  
 

The investment-economic calculations can be grouped based on their availability: 
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1. choose between investments 
2. calculations regarding duration 
3. develop an optimal investment program within the company, in order to make optimal 

capital allocation decisions. 
 

In practice the following indexes are the most commonly used investment pre-effectuation 
financial indicators: 
 1. Internal rate of return (IRR) (%) 
 2. Net present value (NPV) (HUF) 
 3. Payback period (year) 
 4. CROI 4th year (%) 
 
The research objective was to demonstrate and evaluate whether to develop large or small retail 
units in Hungary, from economical and other point of view. I have classified the system of pre-
investment feasibility schemes and studied the ‘Tesco as an enterprise’ competition concept. I 
have also analyzed the correlation between the store size and profitability. 
 
Based on secondary research results on preliminary effectuation I have demonstrated that in case 
of property investments of retail chains it is essential to carry out investment feasibility analytics 
and calculations regardless of the enterprise size. 
The calculations should contain the followings: 

- Location, location classification 
- The expected turnover data forecasts, 
- The expected level of profitability and efficiency. 

 
I have attested based on primary research results that ’Tesco as an enterprise’ retail units in 
comparison with other contestants are currently competitive. Beyond Tesco’s financial statement 
as a first database I have collected and analysed the significant market players’ P&L accounts 
from 2007-2010 (together with Tesco 13 local and international market participants). 
 
By assembling a complex system of indicators I confirmed that the Tesco retail chain operating 
in Hungary can be classified as competitive. Tesco's competitive advantages are justified in the 
following main indicators showing the effectiveness of commercial operations (from 2007-
1010): 

- market share, 
- turnover, 
- profitability, 
- inventory rotation, 
- level of indebtedness, 
- capital intensity, 
- liquidity analysis. 

 
The main factors determining the competitiveness of Tesco can be demonstrated by productive 
functions and the future development opportunities could be evaluated. According to my 
calculations I proved that the Tesco retail chain has further expansion possibilities. 
 
I have proved based on primary research results that there is a strong stochastic relationship 
between the size and the profit level of the retail unit. The smaller size retail units’ profitability is 
significantly higher than the larger size retail units’. Based on this result the number of smaller 
retail units’ development is expected to increase in the future. These effects have been proved by 
production functions.  
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I have applied multivariate linear and nonlinear regression analysis to determine the small and 
larger size commercial retail units’ future competitiveness. I have verified based on calculations 
that against the relatively high specific costs the smaller size retail units can operate more 
effectively because of the higher margins. Comparing the number of customers with the larger 
retail units no decrease is expected in the future based on the customers e.g. cost saving 
expectations and shopping convenience. On this basis we can conclude, that the 300 or 1000 
square meter maximum unit size limitation is not necessarily significantly affect the overall 
business position of the commercial retail unit. 
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M2. Versenyképességhez, jövedelmezőségi vizsgálathoz tartozó táblázatok  
60. Táblázat: Mérleg és eredménykimutatás alapadatok 
adatok M HUF-ban TESCO TESCO TESCO TESCO SPAR SPAR SPAR SPAR AUCHAN AUCHAN AUCHAN AUCHAN CORA CORA CORA CORA Metro Metro Metro Metro

2007 2008 2009 2010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010
MÉRLEG
M01: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 262 774 255 077 273 155 290 703 126 677 187 775 161 667 156 915 73 417 82 455 86 306 83 158 2 706 2 190 1 603 1 259 135 426 129 499 121 408 115 450
M10: TÁRGYI ESZKÖZÖK 260 923 252 481 271 090 288 735 92 378 97 756 97 769 96 091 65 546 74 676 79 140 77 098 1 445 1 260 952 835 31 028 32 015 30 607 31 363
M26: FORGÓESZKÖZÖK 168 161 161 491 172 278 211 891 45 992 57 069 58 292 48 758 42 674 44 286 42 990 43 495 21 940 24 267 21 226 16 606 77 125 78 293 63 479 57 866
M27: KÉSZLETEK 45 701 43 352 38 894 42 855 20 782 35 096 31 935 27 874 16 111 17 649 18 102 18 131 8 026 8 696 7 519 6 659 13 739 13 595 12 082 12 387
M32: Áruk 43 957 42 723 38 511 42 703 20 543 34 722 31 493 27 449 16 111 17 649 18 102 18 131 8 024 8 444 7 518 6 658 13 739 13 595 12 082 12 387
M34: KÖVETELÉSEK 110 872 104 532 111 732 151 640 20 249 35 096 21 017 13 613 14 516 14 212 12 660 12 322 6 223 6 710 5 643 5 008 61 726 64 339 50 970 43 136
M35: Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 4 456 5 760 4 846 6 428 7 141 9 216 9 331 7 165 7 503 6 339 6 038 6 130 4 303 4 840 4 001 2 786 126 79 167 283
M45: PÉNZESZKÖZÖK 11 588 13 608 21 661 17 396 4 961 2 143 5 340 7 271 12 048 12 424 12 228 13 042 7 691 8 860 8 064 4 939 1 660 359 426 2 342
M52: ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
ÖSSZESEN 433 923 419 642 448 584 506 462 173 075 236 378 220 371 206 159 116 361 127 189 129 648 127 201 24 698 26 500 22 872 17 889 213 534 208 300 185 366 173 801
M53: SAJÁT TŐKE 250 783 231 420 262 519 267 315 29 469 29 092 48 867 42 920 38 729 37 984 30 020 33 568 4 324 5 732 3 519 3 114 158 905 145 054 145 054 143 773
M54: JEGYZETT TŐKE 128 023 128 023 128 795 128 795 12 500 25 600 60 000 61 000 42 453 42 453 34 453 46 453 5 402 5 402 5 402 5 402 3 445 3 445 3 445 3 445
M66: KÖTELEZETTSÉGEK 169 915 171 926 166 015 218 657 137 210 196 032 160 376 152 072 73 768 84 960 94 693 88 507 19 291 20 140 18 764 14 019 52 075 60 699 38 249 27 296
M80: RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 169 537 148 626 135 422 177 198 64 535 72 557 95 806 57 098 73 768 84 960 52 445 59 507 19 164 20 140 18 764 14 019 51 924 60 521 38 117 27 113

M85: Kötelezettségek áruszállításból 
és szolgáltatásból (szállítók) 54 095 65 780 60 313 64 189 41 253 48 600 42 775 34 852 36 085 38 895 36 596 40 653 14 979 15 681 15 272 11 225 42 714 60 521 29 505 22 594

EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE 533 744 576 543 573 309 583 596 261 673 326 642 360 233 336 848 208 782 221 445 226 742 227 404 99 022 94 776 79 640 69 618 214 285 218 448 198 360 180 182
A. ÜZEMI (ÜZLETI) 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 10 696 11 991 10 906 4 899 5 645 6 829 -8 750 -14 092 683 1 603 -3 487 -4 952 1 679 1 467 -2 333 -3 623 -485 2 344 1 875 -2 843

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 9 885 13 321 9 740 4 796 345 -11 354 -14 814 -25 945 -1 433 -742 -7 965 -8 451 1 464 1 408 -2 213 -3 605 0 0 0 -1 252

adatok M HUF-ban Lidl Lidl Lidl Lidl Aldi Aldi Aldi Aldi Penny Penny Penny Penny Profi Profi Profi Profi Match Match Match Match
2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010

MÉRLEG
M01: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK na 95 150 108 679 117 250 952 4 973 5 358 5 400 3 938 5 036 6 389 8 677 3 891 3 661 3 319 2 994 14 680 13 542 13 088 12 379
M10: TÁRGYI ESZKÖZÖK na 94 996 107 972 116 868 934 4 938 5 340 5 383 2 695 3 816 5 174 6 153 3 862 3 635 3 289 2 965 14 150 13 280 12 835 12 214
M26: FORGÓESZKÖZÖK na 23 338 23 162 28 430 1 204 5 623 15 686 13 631 39 376 42 267 43 205 16 846 5 093 4 747 3 306 3 282 4 484 4 332 5 493 4 550
M27: KÉSZLETEK na 12 008 12 763 15 380 13 3 162 3 773 3 844 8 051 10 802 10 242 9 766 2 683 2 725 1 967 2 012 2 650 3 064 2 790 2 902
M32: Áruk na 12 008 12 605 15 220 na na 3 688 3 754 8 050 10 783 10 227 9 751 2 683 2 723 1 967 2 011 2 585 3 006 2 700 2 822
M34: KÖVETELÉSEK na 872 1 801 1 679 99 613 326 294 28 419 30 840 30 199 4 620 1 086 754 485 658 964 759 708 1 122
M35: Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) na 86 200 142 na na 61 52 1 702 1 663 1 488 1 167 381 311 238 269 87 112 87 118
M45: PÉNZESZKÖZÖK na 10 458 8 608 11 371 1 092 1 849 11 587 9 494 2 906 625 2 764 2 458 1 324 1 268 854 611 871 440 1 994 526
M52: ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
ÖSSZESEN na 118 809 132 005 145 853 2 164 10 629 21 100 19 106 43 650 48 119 50 377 25 683 9 269 8 670 6 803 6 293 20 241 18 690 19 213 17 236
M53: SAJÁT TŐKE na 32 934 48 348 46 998 1 606 2 556 15 904 12 758 28 229 31 777 10 831 11 533 2 833 2 565 1 540 2 388 4 315 5 176 2 211 3 972
M54: JEGYZETT TŐKE na 64 64 64 0 1 1 1 4 840 4 840 4 840 4 840 3 400 3 400 3 400 2 309 3 809 3 809 3 813 3 813
M66: KÖTELEZETTSÉGEK na 84 818 82 332 97 647 551 7 337 4 767 6 002 14 996 15 519 38 569 12 625 6 097 5 793 4 970 3 635 14 967 12 936 16 601 12 893
M80: RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK na 58 616 50 505 58 285 551 7 337 4 767 6 002 14 996 15 519 38 569 12 625 6 097 5 793 4 970 2 277 11 125 9 140 7 918 6 159

M85: Kötelezettségek áruszállításból 
és szolgáltatásból (szállítók) na 19 311 18 482 16 042 na na 3 807 4 861 13 230 14 062 13 606 10 448 5 520 5 470 4 622 1 978 6 917 7 086 7 248 3 900

EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE na 141 963 152 138 175 796 41 16 692 35 458 43 527 130 841 138 521 137 181 131 833 31 791 30 190 25 163 20 946 51 966 50 261 45 257 38 048
A. ÜZEMI (ÜZLETI) 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE na 6 614 5 898 6 398 -995 -9 278 -10 099 -7 561 2 758 2 367 705 403 -148 -207 -927 -966 -2 141 -606 -2 393 -2 798

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY na -3 143 9 762 -9 556 -930 -9 210 -10 276 -7 207 3 683 3 548 0 702 -213 -268 -1 026 -1 122 -2 861 -1 339 -2 923 -3 341

adatok M HUF-ban CBA CBA CBA CBA Co-op Co-op Co-op Co-op REÁL REÁL REÁL REÁL
2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010 2 007 2 008 2 009 2 010

MÉRLEG
M01: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 926 4 942 5 693 6 615 658 571 478 561 224 203 156 114
M10: TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 844 4 883 5 637 6 546 401 416 400 403 108 86 76 70
M26: FORGÓESZKÖZÖK 5 725 7 623 8 000 7 904 3 413 3 334 2 943 2 914 1 211 1 362 1 326 1 918
M27: KÉSZLETEK 1 904 2 166 1 787 2 322 775 817 466 382 87 105 97 92
M32: Áruk 1 893 2 151 1 774 2 240 760 816 466 382 87 105 97 92
M34: KÖVETELÉSEK 2 259 2 275 2 285 2 217 2 583 2 497 2 433 2 456 583 508 467 375
M35: Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 1 927 1 896 2 090 2 048 2 514 2 411 2 332 2 384 511 487 418 325
M45: PÉNZESZKÖZÖK 1 562 3 037 3 727 3 337 45 20 44 77 741 749 762 1 451
M52: ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
ÖSSZESEN 11 781 13 733 9 309 15 906 4 444 4 247 3 962 3 480 1 806 1 769 1 683 2 279
M53: SAJÁT TŐKE 6 858 7 828 9 000 10 062 1 428 1 438 1 295 1 389 943 572 959 572
M54: JEGYZETT TŐKE 2 073 2 073 2 073 2 120 762 762 762 762 26 26 26 26
M66: KÖTELEZETTSÉGEK 3 936 4 626 4 716 5 012 2 916 2 683 2 467 2 019 860 1 186 697 1 646
M80: RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 3 439 3 967 3 949 3 650 2 916 2 683 2 467 2 019 860 1 186 697 1 646

M85: Kötelezettségek áruszállításból 
és szolgáltatásból (szállítók) 2 303 2 830 2 932 3 650 2 466 2 304 1 538 1 178 161 147 151 145

EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE 22 244 26 624 26 812 26 851 12 740 12 658 13 630 12 431 3 696 3 893 3 981 3 896
A. ÜZEMI (ÜZLETI) 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 333 1 029 1 325 1 084 14 77 22 66 1 377 1 560 1 659 1 639

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 975 959 1 180 1 016 8 10 27 93 0 0 387 0
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61. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások eredménye részletesen 

ÉV VÁLLALKOZ
ÁS  

I. ÉRTÉKESÍTÉS 
NETTÓ 

ÁRBEVÉTELE 
(M HUF) 

előző évhez 
viszonyított 

változás 

A. ÜZEMI 
(ÜZLETI) 

TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (M 

HUF) 

előző évhez 
viszonyított 

változás 

G. MÉRLEG 
SZERINTI 

EREDMÉNY 
(M HUF) 

2007. évhez 
viszonyított 

változás 

2007 TESCO 533 744   10 696   9 885   

2008 TESCO 576 543 8,02% 11 991 12% 13 321 35% 

2009 TESCO 573 309 -0,56% 10 906 -9% 9 740 -1% 

2010 TESCO 583 596 1,79% 4 899 -55% 4 796 -51% 

2007 SPAR  261 673   5 645   345   

2008 SPAR  326 642 24,83% 6 829 21% -11 354 -3391% 

2009 SPAR  360 233 10,28% -8 750 -228% -14 814 -4394% 

2010 SPAR  336 848 -6,49% -14 092 -61% -25 945 -7620% 

2007 AUCHAN 208 782   683   -1 433   

2008 AUCHAN 221 445 6,07% 1 603 135% -742 -48% 

2009 AUCHAN 226 742 2,39% -3 487 -318% -7 965 456% 

2010 AUCHAN 227 404 0,29% -4 952 -42% -8 451 490% 

2007 CORA 99 022   1 679   1 464   

2008 CORA 94 776 -4,29% 1 467 -13% 1 408 -4% 

2009 CORA 79 640 -15,97% -2 333 -259% -2 213 -251% 

2010 CORA 69 618 -12,58% -3 623 -55% -3 605 -346% 

2007 Metro 214 285   -485   0   

2008 Metro 218 448 1,94% 2 344 583% 0 - 

2009 Metro 198 360 -9,20% 1 875 -20% 0 - 

2010 Metro 180 182 -9,16% -2 843 -252% -1 252 - 

2007 Lidl na   na   na   

2008 Lidl 141 963   6 614 - -3 143 - 

2009 Lidl 152 138 7,17% 5 898 -11% 9 762 - 

2010 Lidl 175 796 15,55% 6 398 8% -9 556 - 

2007 Aldi 41   -995   -930   

2008 Aldi 16 692 40612,20% -9 278 -832% -9 210 -890% 

2009 Aldi 35 458 112,43% -10 099 -9% -10 276 -1005% 

2010 Aldi 43 527 22,76% -7 561 25% -7 207 -675% 

2007 Penny 130 841   2 758   3 683   

2008 Penny 138 521 5,87% 2 367 -14% 3 548 -4% 

2009 Penny 137 181 -0,97% 705 -70% 0 -100% 

2010 Penny 131 833 -3,90% 403 -43% 702 -81% 

2007 Profi 31 791   -148   -213   

2008 Profi 30 190 -5,04% -207 -40% -268 -26% 

2009 Profi 25 163 -16,65% -927 -348% -1 026 -382% 

2010 Profi 20 946 -16,76% -966 -4% -1 122 -427% 

2007 Match 51 966   -2 141   -2 861   

2008 Match 50 261 -3,28% -606 72% -1 339 53% 

2009 Match 45 257 -9,96% -2 393 -295% -2 923 -2% 

2010 Match 38 048 -15,93% -2 798 -17% -3 341 -17% 

2007 CBA 22 244   1 333   975   

2008 CBA 26 624 19,69% 1 029 -23% 959 -2% 

2009 CBA 26 812 0,71% 1 325 29% 1 180 21% 

2010 CBA 26 851 0,15% 1 084 -18% 1 016 4% 

2007 Co-op 12 740   14   8   

2008 Co-op 12 658 -0,64% 77 450% 10 25% 

2009 Co-op 13 630 7,68% 22 -71% 27 238% 

2010 Co-op 12 431 -8,80% 66 200% 93 1063% 

2007 REÁL 3 696   1 377   0   

2008 REÁL 3 893 5,33% 1 560 13% 0 - 

2009 REÁL 3 981 2,26% 1 659 6% 387 - 

2010 REÁL 3 896 -2,14% 1 639 -1% 0 - 
Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
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62. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások vagyonstruktúra elemzés részletesen 

VAGYONST
RUKTÚRA 
(VAGYONS
ZERKEZET) 

ÉV 

Tartósan befektetett 
eszközök aránya vagy 

befektetett eszközök aránya 
az összes vagyonból (%) = 

(M01/M52) * 100 = 
(Befektetett 

eszközök/Eszközök 
összesen)*100 

Forgóeszközök 
aránya az összes 
vagyonból (%) = 
(M26/M52)*100 = 

(Forgóeszközök/Esz
közök 

összesen)*100 

Tárgyi 
eszközök 

fedezettsége 
(%) = 

(M53/M10)*100 
= (Saját 

tőke/Tárgyi 
eszközök)*100 

=  

Tőkeszerkezeti 
mutató (%) = 
M53/M66 = 

Saját 
tőke/Kötelezett

ségek  

Vagyonszerkez
et (%) = 

(M01/M26)*100 
= (Befektetett 
eszközök/Forg
óeszközök)*10

0  

TESCO 2007 60,56 38,75 96,11 147,59 156,26 

TESCO 2008 60,78 38,48 91,66 134,60 157,95 

TESCO 2009 60,89 38,40 96,84 158,13 158,55 

TESCO 2010 57,40 41,84 92,58 122,25 137,19 

SPAR  2007 73,19 26,57 31,90 21,48 275,43 

SPAR  2008 79,44 24,14 29,76 14,84 329,03 

SPAR  2009 73,36 26,45 49,98 30,47 277,34 

SPAR  2010 76,11 23,65 44,67 28,22 321,82 

AUCHAN 2007 63,09 36,67 59,09 52,50 172,04 

AUCHAN 2008 64,83 34,82 50,87 44,71 186,19 

AUCHAN 2009 66,57 33,16 37,93 31,70 200,76 

AUCHAN 2010 65,38 34,19 43,54 37,93 191,19 

CORA 2007 10,96 88,83 299,24 22,41 12,33 

CORA 2008 8,26 91,57 454,92 28,46 9,02 

CORA 2009 7,01 92,80 369,64 18,75 7,55 

CORA 2010 7,04 92,83 372,93 22,21 7,58 

Metro 2007 63,42 36,12 512,13 305,15 175,59 

Metro 2008 62,17 37,59 453,08 238,97 165,40 

Metro 2009 65,50 34,25 473,92 379,24 191,26 

Metro 2010 66,43 33,29 458,42 526,72 199,51 

Lidl 2007 - - - - - 

Lidl 2008 80,09 19,64 34,67 38,83 407,70 

Lidl 2009 82,33 17,55 44,78 58,72 469,21 

Lidl 2010 80,39 19,49 40,21 48,13 412,42 

Aldi 2007 43,99 55,64 171,95 291,47 79,07 

Aldi 2008 46,79 52,90 51,76 34,84 88,44 

Aldi 2009 25,39 74,34 297,83 333,63 34,16 

Aldi 2010 28,26 71,34 237,01 212,56 39,62 

Penny 2007 9,02 90,21 1047,46 188,24 10,00 

Penny 2008 10,47 87,84 832,73 204,76 11,91 

Penny 2009 12,68 85,76 209,34 28,08 14,79 

Penny 2010 33,78 65,59 187,44 91,35 51,51 

Profi 2007 41,98 54,95 73,36 46,47 76,40 

Profi 2008 42,23 54,75 70,56 44,28 77,12 

Profi 2009 48,79 48,60 46,82 30,99 100,39 

Profi 2010 47,58 52,15 80,54 65,69 91,22 

Match 2007 72,53 22,15 30,49 28,83 327,39 

Match 2008 72,46 23,18 38,98 40,01 312,60 

Match 2009 68,12 28,59 17,23 13,32 238,27 

Match 2010 71,82 26,40 32,52 30,81 272,07 

CBA 2007 41,81 48,60 141,58 174,24 86,04 

CBA 2008 35,99 55,51 160,31 169,22 64,83 

CBA 2009 61,16 85,94 159,66 190,84 71,16 

CBA 2010 41,59 49,69 153,71 200,76 83,69 

Co-op 2007 14,81 76,80 356,11 48,97 19,28 

Co-op 2008 13,44 78,50 345,67 53,60 17,13 

Co-op 2009 12,06 74,28 323,75 52,49 16,24 

Co-op 2010 16,12 83,74 344,67 68,80 19,25 

REÁL 2007 12,40 67,05 873,15 109,65 18,50 

REÁL 2008 11,48 76,99 665,12 48,23 14,90 

REÁL 2009 9,27 78,79 1261,84 137,59 11,76 

REÁL 2010 5,00 84,16 817,14 34,75 5,94 
Forrás: saját számítás 
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63. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások eszközök jövedelmezősége elemzés részletesen 

ESZKÖZÖK 
JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉV 

ROI I. = Tőke megtérülése az összes 
eszközre = G/M52= Adózott 
eredmény/Összes eszköz 

(együttható)  

TESCO 2007 0,02 

TESCO 2008 0,03 

TESCO 2009 0,02 

TESCO 2010 0,01 

SPAR  2007 0,00 

SPAR  2008 -0,05 

SPAR  2009 -0,07 

SPAR  2010 -0,13 

AUCHAN 2007 -0,01 

AUCHAN 2008 -0,01 

AUCHAN 2009 -0,06 

AUCHAN 2010 -0,07 

CORA 2007 0,06 

CORA 2008 0,05 

CORA 2009 -0,10 

CORA 2010 -0,20 

Metro 2007 0,00 

Metro 2008 0,00 

Metro 2009 0,00 

Metro 2010 -0,01 

Lidl 2007 - 

Lidl 2008 -0,03 

Lidl 2009 0,07 

Lidl 2010 -0,07 

Aldi 2007 -0,43 

Aldi 2008 -0,87 

Aldi 2009 -0,49 

Aldi 2010 -0,38 

Penny 2007 0,08 

Penny 2008 0,07 

Penny 2009 0,00 

Penny 2010 0,03 

Profi 2007 -0,02 

Profi 2008 -0,03 

Profi 2009 -0,15 

Profi 2010 -0,18 

Match 2007 -0,14 

Match 2008 -0,07 

Match 2009 -0,15 

Match 2010 -0,19 

CBA 2007 0,08 

CBA 2008 0,07 

CBA 2009 0,13 

CBA 2010 0,06 

Co-op 2007 0,00 

Co-op 2008 0,00 

Co-op 2009 0,01 

Co-op 2010 0,03 

REÁL 2007 0,00 

REÁL 2008 0,00 

REÁL 2009 0,23 

REÁL 2010 0,00 
Forrás: saját számítás 
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64. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások befektetett eszközök elemzés részletesen 

BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKELÉSE 
ÉV 

Tárgyi eszközök 
aránya (%) = 

(M10/M01)*100 = 
(Tárgyi 

eszközök/Befektetett 
eszközök)*100  

  
BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 
FEDEZETTSÉGE 

ÉV 

Befektetett eszközök saját 
tőke lekötése vagy befektetett 
eszközök fedezettsége vagy 
fedezeti mutató I. (%) = (saját 

tőke/befektetett eszközök)*100 
= (M53/M01)*100  

TESCO 2007 99,30   TESCO 2007 95,44 

TESCO 2008 98,98   TESCO 2008 90,73 

TESCO 2009 99,24   TESCO 2009 96,11 

TESCO 2010 99,32   TESCO 2010 91,95 

SPAR  2007 72,92   SPAR  2007 23,26 

SPAR  2008 52,06   SPAR  2008 15,49 

SPAR  2009 60,48   SPAR  2009 30,23 

SPAR  2010 61,24   SPAR  2010 27,35 

AUCHAN 2007 89,28   AUCHAN 2007 52,75 

AUCHAN 2008 90,57   AUCHAN 2008 46,07 

AUCHAN 2009 91,70   AUCHAN 2009 34,78 

AUCHAN 2010 92,71   AUCHAN 2010 40,37 

CORA 2007 53,40   CORA 2007 159,79 

CORA 2008 57,53   CORA 2008 261,74 

CORA 2009 59,39   CORA 2009 219,53 

CORA 2010 66,32   CORA 2010 247,34 

Metro 2007 22,91   Metro 2007 117,34 

Metro 2008 24,72   Metro 2008 112,01 

Metro 2009 25,21   Metro 2009 119,48 

Metro 2010 27,17   Metro 2010 124,53 

Lidl 2007 -   Lidl 2007 - 

Lidl 2008 99,84   Lidl 2008 34,61 

Lidl 2009 99,35   Lidl 2009 44,49 

Lidl 2010 99,67   Lidl 2010 40,08 

Aldi 2007 98,11   Aldi 2007 168,70 

Aldi 2008 99,30   Aldi 2008 51,40 

Aldi 2009 99,66   Aldi 2009 296,83 

Aldi 2010 99,69   Aldi 2010 236,26 

Penny 2007 68,44   Penny 2007 716,84 

Penny 2008 75,77   Penny 2008 631,00 

Penny 2009 80,98   Penny 2009 169,53 

Penny 2010 70,91   Penny 2010 132,91 

Profi 2007 99,25   Profi 2007 72,81 

Profi 2008 99,29   Profi 2008 70,06 

Profi 2009 99,10   Profi 2009 46,40 

Profi 2010 99,03   Profi 2010 79,76 

Match 2007 96,39   Match 2007 29,39 

Match 2008 98,07   Match 2008 38,22 

Match 2009 98,07   Match 2009 16,89 

Match 2010 98,67   Match 2010 32,09 

CBA 2007 98,34   CBA 2007 139,22 

CBA 2008 98,81   CBA 2008 158,40 

CBA 2009 99,02   CBA 2009 158,09 

CBA 2010 98,96   CBA 2010 152,11 

Co-op 2007 60,94   Co-op 2007 217,02 

Co-op 2008 72,85   Co-op 2008 251,84 

Co-op 2009 83,68   Co-op 2009 270,92 

Co-op 2010 71,84   Co-op 2010 247,59 

REÁL 2007 48,21   REÁL 2007 420,98 

REÁL 2008 42,36   REÁL 2008 281,77 

REÁL 2009 48,72   REÁL 2009 614,74 

REÁL 2010 61,40   REÁL 2010 501,75 
Forrás: saját számítás 
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65. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások tőkearányos eredménymutatók elemzés részletesen 

FORRÁSOK 
ELEMZÉSE - 
Tőkearányos 

eredménymutatók 

ÉV 

ROA (bruttó jövedelmezőség vagy 
jövedelemtermelő képesség mutatója) 
(%) = (G/M52)*100 = Mérleg szerinti 

eredmény/Összes eszköz  

ROE (saját vagyon megtérülése vagy 
vagyonarányos nettó nyereség mutató)  
(%) = (G/M53)*100 = (Mérleg szerinti 

eredmény/Saját tőke)*100  

TESCO 2007 2,28 3,94 

TESCO 2008 3,17 5,76 

TESCO 2009 2,17 3,71 

TESCO 2010 0,95 1,79 

SPAR  2007 0,20 1,17 

SPAR  2008 -4,80 -39,03 

SPAR  2009 -6,72 -30,31 

SPAR  2010 -12,58 -60,45 

AUCHAN 2007 -1,23 -3,70 

AUCHAN 2008 -0,58 -1,95 

AUCHAN 2009 -6,14 -26,53 

AUCHAN 2010 -6,64 -25,18 

CORA 2007 5,93 33,86 

CORA 2008 5,31 24,56 

CORA 2009 -9,68 -62,89 

CORA 2010 -20,15 -115,77 

Metro 2007 0,00 0,00 

Metro 2008 0,00 0,00 

Metro 2009 0,00 0,00 

Metro 2010 -0,72 -0,87 

Lidl 2007 - - 

Lidl 2008 -2,65 -9,54 

Lidl 2009 7,40 20,19 

Lidl 2010 -6,55 -20,33 

Aldi 2007 -42,98 -57,91 

Aldi 2008 -86,65 -360,33 

Aldi 2009 -48,70 -64,61 

Aldi 2010 -37,72 -56,49 

Penny 2007 8,44 13,05 

Penny 2008 7,37 11,17 

Penny 2009 0,00 0,00 

Penny 2010 2,73 6,09 

Profi 2007 -2,30 -7,52 

Profi 2008 -3,09 -10,45 

Profi 2009 -15,08 -66,62 

Profi 2010 -17,83 -46,98 

Match 2007 -14,13 -66,30 

Match 2008 -7,16 -25,87 

Match 2009 -15,21 -132,20 

Match 2010 -19,38 -84,11 

CBA 2007 8,28 14,22 

CBA 2008 6,98 12,25 

CBA 2009 12,68 13,11 

CBA 2010 6,39 10,10 

Co-op 2007 0,18 0,56 

Co-op 2008 0,24 0,70 

Co-op 2009 0,68 2,08 

Co-op 2010 2,67 6,70 

REÁL 2007 0,00 0,00 

REÁL 2008 0,00 0,00 

REÁL 2009 22,99 40,35 

REÁL 2010 0,00 0,00 
Forrás: saját számítás 
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66. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások saját tőke elemzés részletesen 

SAJÁT TŐKE 
ÉRTÉKELÉSE ÉV 

Sajáttőke-hányad mutató (%) = 
(M54/M94)*100 = (Saját 
tőke/Összes forrás)*100  

Saját tőke növekedési mutató (%) = 
(M53/M54)*100 = (Saját tőke/Jegyzett 

tőke)*100  

TESCO 2007 57,79 195,89 

TESCO 2008 55,15 180,76 

TESCO 2009 58,52 203,83 

TESCO 2010 52,78 207,55 

SPAR  2007 17,03 235,75 

SPAR  2008 12,31 113,64 

SPAR  2009 22,17 81,45 

SPAR  2010 20,82 70,36 

AUCHAN 2007 33,28 91,23 

AUCHAN 2008 29,86 89,47 

AUCHAN 2009 23,16 87,13 

AUCHAN 2010 26,39 72,26 

CORA 2007 17,51 80,04 

CORA 2008 21,63 106,11 

CORA 2009 15,39 65,14 

CORA 2010 17,41 57,65 

Metro 2007 74,42 4612,63 

Metro 2008 69,64 4210,57 

Metro 2009 78,25 4210,57 

Metro 2010 82,72 4173,38 

Lidl 2007 - - 

Lidl 2008 27,72 51 459,38 

Lidl 2009 36,63 75 543,75 

Lidl 2010 32,22 73 434,38 

Aldi 2007 74,21 803 000,00 

Aldi 2008 24,05 511 200,00 

Aldi 2009 75,37 1 767 111,11 

Aldi 2010 66,77 1 275 800,00 

Penny 2007 64,67 583,24 

Penny 2008 66,04 656,55 

Penny 2009 21,50 223,78 

Penny 2010 44,91 238,29 

Profi 2007 30,56 83,32 

Profi 2008 29,58 75,44 

Profi 2009 22,64 45,29 

Profi 2010 37,95 103,42 

Match 2007 21,32 113,28 

Match 2008 27,69 135,89 

Match 2009 11,51 57,99 

Match 2010 23,04 104,17 

CBA 2007 58,21 330,82 

CBA 2008 57,00 377,62 

CBA 2009 96,68 434,15 

CBA 2010 63,26 474,62 

Co-op 2007 32,13 187,40 

Co-op 2008 33,86 188,71 

Co-op 2009 32,69 169,95 

Co-op 2010 39,91 182,28 

REÁL 2007 52,21 3 626,92 

REÁL 2008 32,33 2 200,00 

REÁL 2009 56,98 3 688,46 

REÁL 2010 25,10 2 200,00 
Forrás: saját számítás 
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67. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások kötelezettségek elemzés részletesen 

KÖTELEZETTSÉGEK 
ÉRTÉKELÉSE ÉV 

Eladósodottsági mutató (%) = 
(M66/M52)*100 = 

(Kötelezettségek/Összes eszköz)*100  

TESCO 2007 39,16 

TESCO 2008 40,97 

TESCO 2009 37,01 

TESCO 2010 43,17 

SPAR  2007 79,28 

SPAR  2008 82,93 

SPAR  2009 72,78 

SPAR  2010 73,76 

AUCHAN 2007 63,40 

AUCHAN 2008 66,80 

AUCHAN 2009 73,04 

AUCHAN 2010 69,58 

CORA 2007 78,11 

CORA 2008 76,00 

CORA 2009 82,04 

CORA 2010 78,37 

Metro 2007 24,39 

Metro 2008 29,14 

Metro 2009 20,63 

Metro 2010 15,71 

Lidl 2007 - 

Lidl 2008 71,39 

Lidl 2009 62,37 

Lidl 2010 66,95 

Aldi 2007 25,46 

Aldi 2008 69,03 

Aldi 2009 22,59 

Aldi 2010 31,41 

Penny 2007 34,36 

Penny 2008 32,25 

Penny 2009 76,56 

Penny 2010 49,16 

Profi 2007 65,78 

Profi 2008 66,82 

Profi 2009 73,06 

Profi 2010 57,76 

Match 2007 73,94 

Match 2008 69,21 

Match 2009 86,41 

Match 2010 74,80 

CBA 2007 33,41 

CBA 2008 33,69 

CBA 2009 50,66 

CBA 2010 31,51 

Co-op 2007 65,62 

Co-op 2008 63,17 

Co-op 2009 62,27 

Co-op 2010 58,02 

REÁL 2007 47,62 

REÁL 2008 67,04 

REÁL 2009 41,41 

REÁL 2010 72,22 
Forrás: saját számítás 
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68. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások likviditása elemzés részletesen 

FIZETŐKÉPESSÉG 
(LIKVIDITÁS) 
ÉRTÉKELÉSE 

ÉV 

Likviditási mutató 2 
(együttható) = 

M26/M80 = 
(Forgóeszközök/Rövid 

lejáratú 
kötelezettségek)   

Rövidtávú likviditás 
(%) = ((M26-

M34)/M80)*100 = 
((Forgóeszközök-

Követelések)/Rövid 
lejáratú 

kötelezettségek)*100 

Gyorslikviditási 
mutató (együttható) 
= (M26-M27)/M80 = 

(Forgóeszközök-
Készletek)/Rövid 

lejáratú 
kötelezettségek   

Nettó működő tőke = 
M26-M80 = 

Forgóeszközök - Rövid 
lejáratú 

kötelezettségek 

TESCO 2007 0,99 33,79 0,72 -1 376 

TESCO 2008 1,09 38,32 0,79 12 865 

TESCO 2009 1,27 44,71 0,98 36 856 

TESCO 2010 1,20 34,00 0,95 34 693 

SPAR  2007 0,71 39,89 0,39 -18 543 

SPAR  2008 0,79 30,28 0,30 -15 488 

SPAR  2009 0,61 38,91 0,28 -37 514 

SPAR  2010 0,85 61,55 0,37 -8 340 

AUCHAN 2007 0,58 38,17 0,36 -31 094 

AUCHAN 2008 0,52 35,40 0,31 -40 674 

AUCHAN 2009 0,82 57,83 0,47 -9 455 

AUCHAN 2010 0,73 52,39 0,43 -16 012 

CORA 2007 1,14 82,01 0,73 2 776 

CORA 2008 1,20 87,17 0,77 4 127 

CORA 2009 1,13 83,05 0,73 2 462 

CORA 2010 1,18 82,73 0,71 2 587 

Metro 2007 1,49 29,66 1,22 25 201 

Metro 2008 1,29 23,06 1,07 17 772 

Metro 2009 1,67 32,82 1,35 25 362 

Metro 2010 2,13 54,33 1,68 30 753 

Lidl 2007 - - - - 

Lidl 2008 0,40 38,33 0,19 -35 278 

Lidl 2009 0,46 42,29 0,21 -27 343 

Lidl 2010 0,49 45,90 0,22 -29 855 

Aldi 2007 2,19 200,54 2,16 653 

Aldi 2008 0,77 68,28 0,34 -1 714 

Aldi 2009 3,29 322,22 2,50 10 919 

Aldi 2010 2,27 222,21 1,63 7 629 

Penny 2007 2,63 73,07 2,09 24 380 

Penny 2008 2,72 73,63 2,03 26 748 

Penny 2009 1,12 33,72 0,85 4 636 

Penny 2010 1,33 96,84 0,56 4 221 

Profi 2007 0,84 65,72 0,40 -1 004 

Profi 2008 0,82 68,93 0,35 -1 046 

Profi 2009 0,67 56,76 0,27 -1 664 

Profi 2010 1,44 115,24 0,56 1 005 

Match 2007 0,40 31,64 0,16 -6 641 

Match 2008 0,47 39,09 0,14 -4 808 

Match 2009 0,69 60,43 0,34 -2 425 

Match 2010 0,74 55,66 0,27 -1 609 

CBA 2007 1,66 100,79 1,11 2 286 

CBA 2008 1,92 134,81 1,38 3 656 

CBA 2009 2,03 144,72 1,57 4 051 

CBA 2010 2,17 155,81 1,53 4 254 

Co-op 2007 1,17 28,46 0,90 497 

Co-op 2008 1,24 31,20 0,94 651 

Co-op 2009 1,19 20,67 1,00 476 

Co-op 2010 1,44 22,68 1,25 895 

REÁL 2007 1,41 73,02 1,31 351 

REÁL 2008 1,15 72,01 1,06 176 

REÁL 2009 1,90 123,24 1,76 629 

REÁL 2010 1,17 93,74 1,11 272 
Forrás: saját számítás 
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69. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások készletforgás elemzés részletesen 

KÉSZLETGAZDÁLKODÁS 
ELEMZÉSE ÉV 

Készletek fordulatszáma = 
E01/M27 = Értékesítés nettó 

árbevétele/Készletek 

TESCO 2007 11,68 

TESCO 2008 13,30 

TESCO 2009 14,74 

TESCO 2010 13,62 

SPAR  2007 12,59 

SPAR  2008 9,31 

SPAR  2009 11,28 

SPAR  2010 12,08 

AUCHAN 2007 12,96 

AUCHAN 2008 12,55 

AUCHAN 2009 12,53 

AUCHAN 2010 12,54 

CORA 2007 12,34 

CORA 2008 10,90 

CORA 2009 10,59 

CORA 2010 10,45 

Metro 2007 15,60 

Metro 2008 16,07 

Metro 2009 16,42 

Metro 2010 14,55 

Lidl 2007 - 

Lidl 2008 11,82 

Lidl 2009 11,92 

Lidl 2010 11,43 

Aldi 2007 3,15 

Aldi 2008 5,28 

Aldi 2009 9,40 

Aldi 2010 11,32 

Penny 2007 16,25 

Penny 2008 12,82 

Penny 2009 13,39 

Penny 2010 13,50 

Profi 2007 11,85 

Profi 2008 11,08 

Profi 2009 12,79 

Profi 2010 10,41 

Match 2007 19,61 

Match 2008 16,40 

Match 2009 16,22 

Match 2010 13,11 

CBA 2007 11,68 

CBA 2008 12,29 

CBA 2009 15,00 

CBA 2010 11,56 

Co-op 2007 16,44 

Co-op 2008 15,49 

Co-op 2009 29,25 

Co-op 2010 32,54 

REÁL 2007 42,48 

REÁL 2008 37,08 

REÁL 2009 41,04 

REÁL 2010 42,35 
Forrás: saját számítás 
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70. Táblázat: 2007-2010. vállalkozások eredményelemzés részletesen 

EREDMÉNYELEMZÉS ÉV 
Árbevétel-arányos eredmény = (A/I)*100 = (Üzemi(üzleti) 

tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100  
(% vagy Ft/100 Ft) 

TESCO 2007 2,00 

TESCO 2008 2,08 

TESCO 2009 1,90 

TESCO 2010 0,84 

SPAR  2007 2,16 

SPAR  2008 2,09 

SPAR  2009 -2,43 

SPAR  2010 -4,18 

AUCHAN 2007 0,33 

AUCHAN 2008 0,72 

AUCHAN 2009 -1,54 

AUCHAN 2010 -2,18 

CORA 2007 1,70 

CORA 2008 80,00 

CORA 2009 -2,93 

CORA 2010 -5,20 

Metro 2007 -0,23 

Metro 2008 1,07 

Metro 2009 0,95 

Metro 2010 -1,58 

Lidl 2007 - 

Lidl 2008 4,66 

Lidl 2009 3,88 

Lidl 2010 3,64 

Aldi 2007 -2426,83 

Aldi 2008 -55,58 

Aldi 2009 -28,48 

Aldi 2010 -17,37 

Penny 2007 2,11 

Penny 2008 1,71 

Penny 2009 0,51 

Penny 2010 0,31 

Profi 2007 -0,47 

Profi 2008 -0,69 

Profi 2009 -3,68 

Profi 2010 -4,61 

Match 2007 -4,12 

Match 2008 -1,21 

Match 2009 -5,29 

Match 2010 -7,35 

CBA 2007 5,99 

CBA 2008 3,86 

CBA 2009 4,94 

CBA 2010 4,04 

Co-op 2007 0,11 

Co-op 2008 0,61 

Co-op 2009 0,16 

Co-op 2010 0,53 

REÁL 2007 37,26 

REÁL 2008 40,07 

REÁL 2009 41,67 

REÁL 2010 42,07 
Forrás: saját számítás 
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71. Táblázat: Készletforgás elemzése 2007-2010 (Tesco-Spar-Auchan-Cora) 

Készletek fordulatszáma 2007 2008 2009 2010 
TESCO 11,68 13,30 14,74 13,62 
SPAR  12,59 9,31 11,28 12,08 
AUCHAN 12,96 12,55 12,53 12,54 
CORA 12,34 10,90 10,59 10,45 

Forrás: saját számítás 
 
 
72. Táblázat: Eredményesség (ROE) elemzése 2007-2010 (Tesco-Spar-Auchan-Cora) 
ROE (%) 2007 2008 2009 2010 
TESCO 3,94 5,76 3,71 1,79 
SPAR  1,17 -39,03 -30,31 -60,45 
AUCHAN -3,70 -1,95 -26,53 -25,18 
CORA 33,86 24,56 -62,89 -115,77 

Forrás: saját számítás 
 
 
73. Táblázat: Eredményesség (ROA) elemzése 2007-2010 (Tesco-Spar-Auchan-Cora) 

ROA (%) 2007 2008 2009 2010 
TESCO 2,28 3,17 2,17 0,95 
SPAR  0,20 -4,80 -6,72 -12,58 
AUCHAN -1,23 -0,58 -6,14 -6,64 
CORA 5,93 5,31 -9,68 -20,15 

Forrás: saját számítás 
 
 
74. Táblázat: Eladósodottság elemzése 2007-2010 (Tesco-Spar-Auchan-Cora) 

Idegentőke-fedezet (%) 2007 2008 2009 2010 
TESCO 39,16 40,97 37,01 43,17 
SPAR  79,28 82,93 72,78 73,76 
AUCHAN 63,40 66,80 73,04 69,58 
CORA 78,11 76,00 82,04 78,37 

Forrás: saját számítás 
 
 
75. Táblázat: Likviditás elemzése 2007-2010 (Tesco-Spar-Auchan-Cora) 

Gyorslikviditási mutató 
(együttható) 2007 2008 2009 2010 
TESCO 0,72 0,79 0,98 0,95 
SPAR  0,39 0,30 0,28 0,37 
AUCHAN 0,36 0,31 0,47 0,43 
CORA 0,73 0,77 0,73 0,71 

Forrás: saját számítás 
 
 
 



M3. Az kis- és nagy üzletméret összehasonlítási vizsgálathoz tartozó adatok 
76. Táblázat: Kis és nagy üzletméret összehasonlításhoz használt alaptábla 
Adatok - egy teljes év vonatkozásásban

Sorszám
Formátum 
(Nagy, Kis)

X1 - Nettó 
eladótér 

alpterület 
(m2) 

X 22 - Nettó 
üzletsor 

alapterület 
(m2)

X2 - Üzlet 
Kora (év) 

X3 - 
Vásárlószá
m (fő/év) 

X7 - Átlag 
bruttó 

kosárérték 
(HUF) 

X4 - Nettó 
forgalom 

(értékesítés 
nettó 

árvbevétele)  
(HUF/év) 

X11 - 
Marketing 

(HUF) 

X12 - 
Marketing 

(%) 

X 23 - 
Árukészlet 

csökkenése 
(HUF) 

X15 - 
Árukészlet 

csökkenése 
(%)

X16 - 
Disztribúció 

(HUF) 

X17 - 
Disztribúció 

(%) 

X10 - Személyi 
jelleg ű 

ráfordítások 
(HUF) 

X18 - 
Személyi 
jelleg ű 

ráfordításo
k (%) 

X24 - Egyéb 
ráfordítások 

(HUF) 

X19 - 
Egyéb 

ráfordításo
k (%) 

X13 - 
Ingatlannal 
kapcsolatos 

költségek 
(HUF) 

X14 - 
Ingatlannal 
kapcsolatos 

költségek 
(%) 

X5 - 
Vonzáskörz

eti 
versenyhely

zet 
(Versenytár

s m2, 
Expressz 1 
km-en belü, 
Hipermarket 

15 km-en 
belül) 

X6 - 
Lakosok 
száma 

vonáskörzet
ben (Fő, 

Expressz 1 
km-en belül, 
Hipermarket 

15 km-en 
belül) 

X31 - Üzemi 
(üzleti) 

tevékenység 
eredménye 

(HUF) 

X32 - Üzemi 
(üzleti) 

tevékenysé
g 

eredménye 
(%) 

X25 - az 
eladótér 1 

m2-ére jutó 
vásárlószá
m (fajlagos 
vásárlószá
m) (fő/m2)

X26 - az 1 
m2 

kereskedel
mi területre 

jutó 
potenciális 
vásárlószá
m (fő/m2)

X27 - a saját 
kereskedel
mi területre 
jutó üzemi 
eredmény 
(fajlagos 

üzemi(üzleti
) eredmény) 

(HUF/m2)

X30 - Beszerzett 
áruk értéke 

(HUF)

1 Nagy 2 944 261 7 1 183 402 2 752 2 655 745 390 -30 269 390 -1,14% -42 605 704 -1,60% 7 000 072 0,26% -211 237 136 -7,95% -104 346 682 -3,93% -51 891 739 -1,95% 25 565 211 137 220 951 157 8,32% 402 7,34 75 051 2 001 443 653
2 Nagy 3 015 269 7 820 995 3 512 2 345 317 067 -28 382 900 -1,21% -44 328 946 -1,89% 6 181 838 0,26% -172 551 781 -7,36% -93 261 380 -3,98% -41 059 141 -1,75% 5 747 40 328 206 162 456 8,79% 272 4,47 68 379 1 765 752 301
3 Nagy 2 958 392 7 993 632 3 535 2 868 729 423 -27 581 585 -0,96% -54 990 076 -1,92% 7 561 460 0,26% -226 340 434 -7,89% -117 564 366 -4,10% -54 616 805 -1,90% 85 102 283 198 240 211 199 8,37% 336 3,20 81 207 2 154 986 418
4 Nagy 2 959 371 7 843 747 3 541 2 427 597 180 -31 007 094 -1,28% -52 967 095 -2,18% 6 398 714 0,26% -168 180 585 -6,93% -96 333 860 -3,97% -43 676 393 -1,80% 12 847 60 754 210 354 338 8,67% 285 3,76 71 090 1 831 476 528
5 Nagy 2 946 380 7 1 063 116 3 858 3 328 053 605 -42 065 061 -1,26% -57 971 808 -1,74% 8 772 157 0,26% -219 318 941 -6,59% -117 182 997 -3,52% -58 913 865 -1,77% 4 876 69 551 320 581 747 9,63% 361 8,48 108 819 2 520 791 342
6 Nagy 2 942 420 7 899 504 4 503 3 279 551 852 -42 062 479 -1,28% -52 973 614 -1,62% 8 644 315 0,26% -216 118 207 -6,59% -106 798 322 -3,26% -52 862 208 -1,61% 4 360 79 351 354 261 988 10,80% 306 10,28 120 415 2 463 119 349
7 Nagy 2 926 418 6 847 137 4 011 2 764 545 301 -30 376 838 -1,10% -62 229 701 -2,25% 7 286 849 0,26% -182 079 721 -6,59% -108 880 343 -3,94% -53 028 797 -1,92% 12 847 41247 265 365 037 9,60% 290 2,55 90 692 2 069 871 713
8 Nagy 3 230 410 6 2 089 092 2 292 3 902 220 259 -36 942 331 -0,95% -65 161 061 -1,67% 10 285 558 0,26% -266 613 469 -6,83% -128 014 660 -3,28% -149 323 423 -3,83% 55 930 135 836 308 945 790 7,92% 647 2,28 95 649 2 957 505 083
9 Nagy 2 942 410 6 550 919 3 739 1 677 073 636 -28 427 616 -1,70% -39 633 827 -2,36% 4 420 467 0,26% -161 034 037 -9,60% -94 762 931 -5,65% -31 982 337 -1,91% 4 228 25 466 38 336 010 2,29% 187 3,36 13 031 1 287 317 345

10 Nagy 2 928 311 6 579 468 4 100 1 925 478 861 -27 822 412 -1,44% -56 499 698 -2,93% 5 075 219 0,26% -163 142 847 -8,47% -92 379 165 -4,80% -36 303 526 -1,89% 4 673 37 696 100 558 927 5,22% 198 4,76 34 344 1 453 847 505
11 Nagy 2 973 291 6 763 815 3 903 2 420 800 200 -31 245 976 -1,29% -47 035 515 -1,94% 6 380 798 0,26% -170 305 571 -7,04% -97 593 181 -4,03% -46 374 607 -1,92% 2 914 42 010 213 004 901 8,80% 257 6,80 71 646 1 821 621 247
12 Nagy 2 980 332 5 774 009 4 155 2 615 990 826 -37 780 850 -1,44% -43 052 174 -1,65% 6 895 286 0,26% -173 305 018 -6,62% -109 385 459 -4,18% -50 090 906 -1,91% 5 322 75 843 223 930 391 8,56% 260 8,78 75 144 1 985 341 314
13 Nagy 2 959 274 5 637 629 4 658 2 409 566 664 -35 230 988 -1,46% -44 224 152 -1,84% 6 351 189 0,26% -189 350 202 -7,86% -74 959 982 -3,11% -45 966 951 -1,91% 4 400 40 482 205 340 272 8,52% 215 5,30 69 395 1 820 845 305
14 Nagy 3 148 334 5 1 378 500 2 879 3 233 816 470 -41 126 435 -1,27% -64 823 702 -2,00% 8 523 764 0,26% -257 990 378 -7,98% -114 371 211 -3,54% -209 877 654 -6,49% 533 084 1 789 390 180 749 342 5,59% 438 3,33 57 417 2 373 401 513
15 Nagy 2 989 337 5 812 646 3 862 2 547 984 485 -32 142 384 -1,26% -51 325 035 -2,01% 6 716 033 0,26% -182 372 053 -7,16% -112 449 731 -4,41% -47 462 153 -1,86% 4 024 67 875 185 829 973 7,29% 272 9,23 62 171 1 943 119 189
16 Nagy 2 974 271 5 716 480 3 203 1 868 553 286 -20 728 746 -1,11% -49 395 812 -2,64% 4 925 174 0,26% -163 408 012 -8,75% -115 214 024 -6,17% -40 556 191 -2,17% 13 662 75 509 56 492 572 3,02% 241 4,47 18 995 1 427 683 102
17 Nagy 2 981 335 5 680 642 3 703 2 059 362 641 -29 570 492 -1,44% -52 370 306 -2,54% 5 428 113 0,26% -182 489 953 -8,86% -93 390 547 -4,53% -37 501 547 -1,82% 5 087 38 193 124 330 279 6,04% 228 4,55 41 708 1 545 137 630
18 Nagy 2 987 347 5 872 345 4 351 3 091 685 582 -38 037 034 -1,23% -75 367 430 -2,44% 8 149 133 0,26% -189 259 000 -6,12% -104 099 150 -3,37% -52 040 126 -1,68% 3 287 40 397 327 501 236 10,59% 292 6,10 109 642 2 313 530 739
19 Nagy 2 982 327 4 672 871 3 710 2 028 818 439 -26 098 414 -1,29% -47 480 466 -2,34% 5 347 604 0,26% -169 018 241 -8,33% -98 320 567 -4,85% -37 207 831 -1,83% 3 392 33 301 113 535 647 5,60% 226 4,97 38 074 1 542 504 877
20 Nagy 2 984 2 259 4 965 000 3 830 2 994 631 749 -32 316 628 -1,08% -56 926 086 -1,90% 7 893 316 0,26% -195 122 848 -6,52% -120 583 908 -4,03% -162 360 235 -5,42% 3 840 43 333 167 435 597 5,59% 323 4,77 56 111 2 267 779 763
21 Nagy 2 940 356 4 640 551 4 408 2 288 442 759 -26 813 178 -1,17% -59 350 578 -2,59% 6 031 928 0,26% -173 287 276 -7,57% -101 800 435 -4,45% -44 281 935 -1,94% 30 028 125 168 164 743 825 7,20% 218 3,76 56 035 1 724 197 460
22 Nagy 2 952 1 863 4 703 193 4 162 2 371 405 856 -28 437 874 -1,20% -48 273 639 -2,04% 6 250 603 0,26% -178 215 581 -7,52% -114 546 598 -4,83% -29 249 761 -1,23% 16 199 78 130 180 624 204 7,62% 238 3,72 61 187 1 798 308 802
23 Nagy 2 936 539 3 555 039 4 964 2 229 766 894 -28 649 909 -1,28% -48 635 478 -2,18% 5 877 268 0,26% -190 642 517 -8,55% -108 595 835 -4,87% -130 507 718 -5,85% 5 697 58 872 47 625 278 2,14% 189 6,42 16 222 1 680 987 428
24 Nagy 2 938 2 145 3 744 047 4 696 2 833 031 998 -38 333 990 -1,35% -58 187 186 -2,05% 7 467 368 0,26% -209 168 324 -7,38% -100 521 391 -3,55% -35 064 252 -1,24% 11 109 42 822 306 416 782 10,82% 253 2,64 104 294 2 092 807 441
25 Nagy 2 934 4 884 3 1 004 368 2 955 2 405 341 525 -34 811 812 -1,45% -49 016 133 -2,04% 6 340 052 0,26% -196 178 008 -8,16% -100 700 707 -4,19% -22 611 324 -0,94% 61 588 248 124 183 510 627 7,63% 342 3,57 62 536 1 824 852 966
26 Nagy 2 933 1 974 3 754 218 4 006 2 444 664 171 -44 723 565 -1,83% -50 773 670 -2,08% 6 443 699 0,26% -177 353 104 -7,25% -98 283 511 -4,02% -33 550 205 -1,37% 4 120 53 019 159 573 409 6,53% 257 5,87 54 407 1 886 850 406
27 Nagy 3 007 1 299 3 1 074 421 3 805 3 312 383 784 -46 805 740 -1,41% -50 715 438 -1,53% 8 730 854 0,26% -222 107 859 -6,71% -127 892 706 -3,86% -41 325 210 -1,25% 2 900 34 983 343 813 923 10,38% 357 4,85 114 338 2 488 453 762
28 Nagy 2 907 524 3 620 369 4 741 2 385 587 621 -33 304 253 -1,40% -64 764 476 -2,71% 6 287 984 0,26% -221 219 856 -9,27% -114 843 847 -4,81% -161 164 120 -6,76% 341 822 1 131 064 34 226 988 1,43% 213 3,28 11 776 1 762 352 065
29 Nagy 2 973 2 403 3 662 027 4 172 2 235 434 079 -39 177 632 -1,75% -50 532 467 -2,26% 5 892 206 0,26% -168 838 928 -7,55% -126 084 622 -5,64% -146 538 105 -6,56% 5 203 42 807 13 871 018 0,62% 223 4,05 4 666 1 696 283 513
30 Nagy 2 991 2 070 2 690 667 4 253 2 379 576 167 -47 181 307 -1,98% -57 833 733 -2,43% 6 272 139 0,26% -172 238 940 -7,24% -95 922 471 -4,03% -138 450 591 -5,82% 6 379 47 301 115 695 321 4,86% 231 4,13 38 681 1 758 525 943
31 Nagy 2 938 456 2 558 747 4 105 1 856 021 243 -37 839 222 -2,04% -59 017 145 -3,18% 4 892 141 0,26% -155 465 096 -8,38% -93 310 541 -5,03% -31 381 612 -1,69% 3 393 38 877 91 945 846 4,95% 190 5,73 31 295 1 391 953 922
32 Nagy 2 997 2 387 2 492 958 4 871 1 941 797 140 -32 225 733 -1,66% -42 798 833 -2,20% 5 118 231 0,26% -153 891 565 -7,93% -90 313 953 -4,65% -21 766 119 -1,12% 4 420 44 262 146 710 002 7,56% 165 4,51 48 960 1 459 209 166
33 Nagy 2 972 2 330 2 616 468 3 959 1 979 894 752 -30 070 871 -1,52% -53 290 790 -2,69% 5 218 650 0,26% -201 092 767 -10,16% -94 170 121 -4,76% -24 472 573 -1,24% 219 569 658 298 102 322 563 5,17% 207 2,93 34 429 1 479 693 717
34 Nagy 2 946 1 303 2 674 122 3 615 1 973 279 914 -26 002 906 -1,32% -41 321 976 -2,09% 5 201 214 0,26% -159 604 878 -8,09% -97 814 976 -4,96% -29 544 843 -1,50% 4 355 33 778 132 668 915 6,72% 229 3,93 45 035 1 491 522 635
35 Nagy 2 936 1 467 2 546 634 4 679 2 074 275 131 -36 696 143 -1,77% -51 661 556 -2,49% 5 467 420 0,26% -190 484 674 -9,18% -98 074 016 -4,73% -30 012 157 -1,45% 82 739 148 886 90 751 139 4,38% 186 1,71 30 911 1 582 062 866
36 Nagy 2 947 462 2 490 511 4 388 1 744 622 726 -30 851 500 -1,77% -44 740 737 -2,56% 4 598 515 0,26% -153 739 423 -8,81% -98 925 522 -5,67% -34 594 818 -1,98% 3 367 30 669 71 635 774 4,11% 166 4,53 24 310 1 314 733 467
37 Nagy 2 953 535 2 430 408 4 178 1 456 424 656 -29 794 959 -2,05% -51 834 583 -3,56% 3 838 876 0,26% -148 504 792 -10,20% -91 044 045 -6,25% -25 717 199 -1,77% 3 326 27 988 -1 673 547 -0,11% 146 4,11 -567 1 115 041 501
38 Nagy 2 942 2 581 2 750 034 3 888 2 367 567 554 -40 028 784 -1,69% -55 531 617 -2,35% 6 240 486 0,26% -192 809 702 -8,14% -128 463 215 -5,43% -170 279 231 -7,19% 22 204 67 443 81 792 086 3,45% 255 2,43 27 802 1 704 903 405
39 Nagy 2 975 445 1 511 007 4 007 1 664 895 784 -39 768 887 -2,39% -35 285 563 -2,12% 4 388 369 0,26% -154 537 015 -9,28% -90 582 274 -5,44% -29 235 746 -1,76% 3 057 31 030 53 346 726 3,20% 172 4,79 17 932 1 266 527 942
40 Nagy 2 954 1 500 1 577 714 4 247 1 993 876 947 -30 013 800 -1,51% -65 688 912 -3,29% 5 255 505 0,26% -166 872 463 -8,37% -105 830 729 -5,31% -28 431 377 -1,43% 2 992 59 674 83 830 113 4,20% 196 8,01 28 379 1 518 465 057
41 Nagy 2 953 911 1 437 423 4 235 1 499 227 544 -43 462 945 -2,90% -41 349 051 -2,76% 3 951 697 0,26% -147 346 880 -9,83% -85 916 971 -5,73% -22 609 815 -1,51% 2 939 55 194 22 302 037 1,49% 148 8,11 7 552 1 140 191 542
42 Nagy 2 842 1 648 1 359 087 5 132 1 496 542 914 -37 834 781 -2,53% -51 330 042 -3,43% 3 944 621 0,26% -153 807 223 -10,28% -105 429 967 -7,04% -21 484 503 -1,44% 22 204 87 650 -5 731 937 -0,38% 126 3,28 -2 017 1 136 332 955
43 Nagy 2 947 422 1 465 738 4 016 1 518 176 341 -59 001 906 -3,89% -50 454 087 -3,32% 4 001 642 0,26% -154 787 940 -10,20% -75 878 365 -5,00% -26 816 390 -1,77% 28 351 97 787 -11 989 003 -0,79% 158 3,08 -4 068 1 167 228 299
44 Nagy 2 946 412 1 298 682 4 936 1 194 977 061 -32 257 891 -2,70% -46 546 915 -3,90% 3 149 747 0,26% -143 412 003 -12,00% -84 352 387 -7,06% -20 476 447 -1,71% 12 585 77 771 -30 907 925 -2,59% 101 4,88 -10 491 901 989 090
45 Nagy 2 960 417 1 317 360 4 301 1 105 463 485 -30 051 357 -2,72% -48 181 222 -4,36% 2 913 805 0,26% -138 816 515 -12,56% -73 764 897 -6,67% -18 452 298 -1,67% 4 933 43 232 -50 313 591 -4,55% 107 5,20 -16 998 849 424 592
46 Kis 286 0 6 347 255 2 074 594 347 636 -4 856 394 -0,82% -13 382 534 -2,25% 1 566 595 0,26% -47 184 764 -7,94% -21 904 870 -3,69% -49 083 854 -8,26% 924 16 184 49 529 046 8,33% 1 216 13,38 173 470 409 972 769
47 Kis 350 1 348 4 799 978 1 080 712 784 898 -5 075 952 -0,71% -13 943 677 -1,96% 1 878 774 0,26% -56 060 941 -7,87% -33 890 926 -4,75% -19 030 244 -2,67% 5 849 21 390 86 687 514 12,16% 2 286 2,83 247 679 499 974 418
48 Kis 261 0 3 346 291 1 473 420 738 939 -3 574 791 -0,85% -7 651 609 -1,82% 1 108 993 0,26% -39 948 925 -9,49% -18 468 770 -4,39% -31 333 300 -7,45% 2 229 25 997 30 524 667 7,26% 1 329 10,44 117 114 290 345 870
49 Kis 312 472 3 400 706 1 358 452 111 943 -3 495 657 -0,77% -10 647 523 -2,36% 1 191 687 0,26% -38 183 954 -8,45% -18 907 741 -4,18% -3 799 015 -0,84% 3 420 23 741 59 518 152 13,16% 1 286 5,65 190 953 318 751 588
50 Kis 193 11 3 262 758 2 394 517 965 616 -4 385 958 -0,85% -10 854 457 -2,10% 1 365 265 0,26% -44 550 504 -8,60% -16 586 618 -3,20% -10 096 930 -1,95% 2 440 15 462 84 965 432 16,40% 1 361 5,85 440 235 347 890 982
51 Kis 267 373 2 392 838 1 489 482 756 018 -4 033 432 -0,84% -14 531 834 -3,01% 1 272 459 0,26% -41 044 378 -8,50% -18 730 216 -3,88% -4 363 211 -0,90% 2 637 30 588 63 724 749 13,20% 1 473 9,34 238 947 337 600 657
52 Kis 255 0 2 358 160 1 335 397 898 987 -2 630 317 -0,66% -8 804 821 -2,21% 1 048 791 0,26% -37 130 216 -9,33% -15 406 806 -3,87% -9 562 616 -2,40% 3 900 8 855 45 917 558 11,54% 1 404 2,13 179 984 279 495 444
53 Kis 294 0 2 274 300 1 434 326 348 025 -3 789 998 -1,16% -12 230 699 -3,75% 860 195 0,26% -31 393 938 -9,62% -16 233 927 -4,97% -8 496 864 -2,60% 1 671 16 268 23 963 081 7,34% 933 8,28 81 479 231 099 713
54 Kis 253 178 2 410 044 1 148 393 062 919 -4 404 622 -1,12% -13 278 390 -3,38% 1 036 044 0,26% -37 863 013 -9,63% -16 583 703 -4,22% -18 415 069 -4,69% 4 544 24 340 26 450 602 6,73% 1 620 4,89 104 494 277 103 564
55 Kis 261 0 2 412 854 1 017 349 802 601 -3 152 139 -0,90% -8 653 052 -2,47% 922 017 0,26% -35 624 414 -10,18% -14 441 020 -4,13% -18 784 135 -5,37% 7 761 23 954 22 346 394 6,39% 1 582 2,99 85 651 247 723 464
56 Kis 279 142 2 312 774 1 814 470 922 885 -5 487 209 -1,17% -16 392 534 -3,48% 1 241 269 0,26% -40 505 130 -8,60% -18 808 876 -3,99% -14 687 633 -3,12% 400 12 955 43 917 177 9,33% 1 123 15,79 157 692 332 365 595
57 Kis 270 0 2 383 853 1 763 559 573 574 -5 222 235 -0,93% -21 772 086 -3,89% 1 474 936 0,26% -44 010 843 -7,87% -17 715 572 -3,17% -25 465 231 -4,55% 820 16 848 55 908 660 9,99% 1 420 15,45 206 816 390 953 883
58 Kis 361 0 2 306 185 1 322 335 946 946 -4 695 807 -1,40% -10 333 622 -3,08% 885 496 0,26% -35 150 171 -10,46% -15 706 228 -4,68% -11 585 044 -3,45% 6 947 24 063 20 695 672 6,16% 847 3,29 57 254 238 665 898
59 Kis 269 366 2 331 145 1 290 353 545 691 -4 555 018 -1,29% -15 410 873 -4,36% 931 883 0,26% -36 084 775 -10,21% -21 061 973 -5,96% -15 939 652 -4,51% 2 637 30 588 10 667 784 3,02% 1 229 9,35 39 600 250 757 500
60 Kis 260 318 2 600 652 1 287 636 782 480 -5 735 806 -0,90% -17 212 254 -2,70% 1 678 445 0,26% -56 230 041 -8,83% -21 051 739 -3,31% -25 941 417 -4,07% 10 088 68 462 74 472 668 11,70% 2 313 6,42 286 775 437 817 000
61 Kis 205 16 2 364 499 1 340 403 467 843 -3 169 498 -0,79% -8 113 993 -2,01% 1 063 469 0,26% -32 442 716 -8,04% -12 508 495 -3,10% -25 414 741 -6,30% 1 828 16 758 42 522 579 10,54% 1 778 8,18 207 387 280 359 290
62 Kis 234 0 2 560 292 1 030 478 137 111 -3 988 835 -0,83% -9 207 349 -1,93% 1 260 284 0,26% -41 071 319 -8,59% -13 848 393 -2,90% -23 035 960 -4,82% 5 871 22 602 49 863 991 10,43% 2 394 3,70 213 076 338 381 548
63 Kis 199 0 2 306 211 1 069 271 897 714 -2 448 023 -0,90% -8 038 870 -2,96% 716 674 0,26% -31 386 216 -11,54% -15 710 202 -5,78% -8 320 968 -3,06% 8 982 62 214 12 333 983 4,54% 1 542 6,78 62 092 194 376 126
64 Kis 233 0 2 660 407 1 145 623 328 199 -6 274 139 -1,01% -14 422 134 -2,31% 1 642 982 0,26% -54 414 577 -8,73% -20 910 077 -3,35% -35 225 971 -5,65% 9 195 64 071 65 629 559 10,53% 2 833 6,80 281 575 428 094 724
65 Kis 255 0 2 207 680 1 373 238 001 807 -2 457 617 -1,03% -5 792 022 -2,43% 627 330 0,26% -31 089 484 -13,06% -10 388 910 -4,37% -11 054 860 -4,64% 675 5 004 7 624 946 3,20% 815 5,38 29 922 170 221 298
66 Kis 252 0 1 383 036 1 271 402 638 027 -3 598 310 -0,89% -9 732 184 -2,42% 1 061 282 0,26% -43 050 231 -10,69% -20 766 240 -5,16% -30 892 043 -7,67% 11 337 64 851 9 132 973 2,27% 1 522 5,60 36 289 286 527 328
67 Kis 262 0 1 480 970 876 349 970 437 -3 240 991 -0,93% -12 126 701 -3,47% 922 460 0,26% -32 582 051 -9,31% -13 842 399 -3,96% -18 533 960 -5,30% 7 759 26 079 20 630 820 5,90% 1 834 3,25 78 651 249 935 975
68 Kis 207 0 1 255 750 1 658 354 117 388 -3 260 053 -0,92% -7 531 810 -2,13% 933 390 0,26% -32 282 096 -9,12% -14 271 674 -4,03% -16 102 479 -4,55% 560 5 847 33 742 727 9,53% 1 234 7,62 162 749 247 859 939
69 Kis 253 0 1 298 268 1 214 301 619 755 -2 872 632 -0,95% -8 954 086 -2,97% 795 016 0,26% -35 232 838 -11,68% -13 356 349 -4,43% -17 545 688 -5,82% 1 518 21 208 12 554 145 4,16% 1 179 11,98 49 639 211 899 033
70 Kis 287 0 1 259 084 1 446 308 910 509 -5 278 932 -1,71% -8 204 959 -2,66% 814 233 0,26% -35 119 031 -11,37% -13 590 499 -4,40% -19 532 279 -6,32% 7 053 63 264 12 218 514 3,96% 904 8,62 42 613 215 780 528
71 Kis 252 0 1 538 791 1 297 574 356 191 -5 008 397 -0,87% -14 657 681 -2,55% 1 513 901 0,26% -53 224 005 -9,27% -21 412 178 -3,73% -27 730 148 -4,83% 10 225 50 261 64 564 302 11,24% 2 137 4,80 256 136 389 273 381
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