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GfK TEMAX®: A háztartási kisgépek jól 
teljesítettek a műszaki cikkek lassuló hazai piacán 

A várakozásoktól elmaradt az okostelefonok és tabletek iránti 

kereslet 

2015 első negyedévével összehasonlítva a hazai tartós műszaki 

cikkek értékesítése 1,2 százalékkal csökkent, a teljes forgalom 121,4 

milliárd forintot tett ki. A legnagyobb csökkenés (15,9 százalék) az 

informatikai (IT) szektorban volt megfigyelhető. Ugyanakkor 

növekedés volt látható a szórakoztató elektronika (CE), a 

telekommunikáció (TC), valamint a háztartási nagy- és kisgépek (MDA 

és SDA) piacán. 

Forgalomváltozás – Tartós fogyasztási, műszaki cikkek 

 

Forrás: GfK TEMAX
® 

Háztartási kisgépek 

2016 első negyedéve 14,6 százalékos növekedést hozott a 

háztartásikisgép-szegmensnek. 

A hajápoló és hajformázó kategóriák csak minimálisan tudtak bővülni, míg 

a szájápolási termékek 27,7 százalékos, a porszívók 19,7 százalékos és a 

kávéfőzők 16,2 százalékos növekedéssel kimagasló eredményt értek el. 

 2015.2.n.év 

(Mrd HUF) 

2015.3.n.év 

(Mrd HUF) 

2015.4.n.év 

(Mrd HUF) 

2016.1.n.év 

(Mrd HUF) 

2016/2015. 

1.n.év 

+/- % 

Szórakoztató 

elektronika (CE) 
17.024 17.976 35.859 18.583 4,0% 

Fotó (PH) 2.097 2.266 3.402 1.708 -3,6% 

Háztartási 

nagygépek (MDA) 
19.971 23.073 33.376 20.441 9,4% 

Háztartási 

kisgépek (SDA) 
7.052 7.465 15.807 8.021 14,6% 

Információs 

technológia (IT) 
26.785 28.767 45.473 24.412 -15,9% 

Telekommunikáció 

(TC) 
42.654 46.552 67.760 42.154 1,6% 

Irodatechnika és 

kellékanyag (OE) 
6.526 5.890 8.243 6.099 -13,0% 

GfK Temax© 

Magyarország 
122.109 131.988 209.919 121.418 -1,2% 
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Háztartási nagygépek 

Az idei első negyedévben a háztartásinagygép-szektor 20,44 milliárdos 

bevételt realizált, ami egyszámjegyű bővülésre volt elegendő 2015 azonos 

időszakához képest. 

A tavaly év eleji hűtőgépcsere-program által generált eladási volument nem 

sikerült megismételni, főleg a fagyasztók iránti kereslet 28,9 százalékos 

visszaesése volt drasztikus. A szektor növekedését legnagyobb arányban 

a szárítógépek generálták, amelyek forgalma 32,8 százalékkal múlta felül a 

2015 első negyedévében mért forgalmi adatokat. 

Szórakoztató elektronika 

A síkpaneles tévékészülékek piaca értékben 9,4 százalékkal nőtt 2016 első 

negyedévében az azt megelőző év azonos időszakához képest. A 

szegmens összforgalma 13,38 milliárd forintot tett ki. Az ultra HD televíziók 

népszerűsége a számok tükrében töretlen. 

Ugyanebben az időszakban növekedett továbbá a hangprojektorok, a 

multi-room házimozi-rendszerek és a hordozható hangsugárzók iránt 

megmutatkozó igény is. 

Telekommunikáció 

A magyarországi mobiltelefon-piac az év első negyedévében 1,6 

százalékos értékbeli növekedést ért el a tavalyi év azonos időszakához 

képest.  

A hagyományos (feature) telefonok és a phabletek komoly csökkenést 

szenvedtek el, az okostelefonok forgalma pedig – a korábbi várakozásokat 

alulmúlva – csak 4,6 százalékkal bővült. 

Fotó 

A magyar fotópiacon 3,6 százalékos visszaesés volt tapasztalható 2015 

azonos időszakához viszonyítva. Miközben a belépő szintű kompakt 

fényképezőgépek forgalma csökkent, a cserélhető lencsés kompaktok és 

tükörreflexes társaik erősíteni tudtak. 

Irodatechnikai eszközök 

Az irodatechnikai eszközök első negyedéves hazai piacára a közepes 

mértékű csökkenés volt jellemző, az irodatechnikai hardverek és 

kellékanyagok eladása értékben 13 százalékkal maradt el a tavalyi év 

azonos időszakában rögzített számokhoz képest. 

A negatív változás egyaránt érintette a hardvereket és a kellékanyagokat, 

egyedüli kivételként a tintasugaras festékpatronok forgalma stagnált. 
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Információs technológia 

Az IT-termékek magyarországi piaca 2016 első negyedévében erőteljes, 

15,9 százalékos értékbeli visszaesést mutatott, amellyel a műszaki 

termékek hazai piacán a leggyengébben teljesítő szektorrá vált a korábbi 

év azonos időszakához képest. 

A gyenge teljesítmény mögött elsősorban a táblagépek szereplése áll, 

amelyek a piaci telítődési ponton túlhaladva 42,9 százalékkal múlták alul a 

2015. évi első negyedév számait. 

Növekedést csak a monitorok, billentyűzetek és egerek termékcsoportja 

könyvelhetett el. 

A kutatásról 

GfK TEMAX
®
 a GfK által a műszaki termékek piacára kifejlesztett 

mutatószám. Az eredmények a GfK folyamatos kiskereskedelmi 

panelkutatásán alapulnak, mely világszerte több mint 425.000 

kereskedelmi egység adatait egyesíti. 2009. február óta a GfK Temax
®
 

Index már több mint 40 országban vált elérhetővé. Ez az első olyan piaci 

mutatószám, amely valamennyi műszaki tartós fogyasztási cikk piacának 

adatait magába foglalja. Amennyiben e weboldalon megtalálható adatok 

felhasználásra kerülnek, forrásként a GfK TEMAX
®
-ot szükséges 

megjelölni. A GfK TEMAX
®
 riportokat itt találja: 

http://temax.gfk.com/reports/ 

A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 

világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 

http://temax.gfk.com/reports/
http://www.gfk.com/hu

