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Sajtóközlemény 
 

GfK TEMAX®: 10 százalékkal bővült a tartós 
fogyasztási cikkek piaca 

A legtöbb szektor növekedett a második negyedévben 

A hazai tartós műszaki cikkek értékesítése az idei második 

negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest 10,6 százalékkal 

nőtt, és a teljes forgalom 135,3 milliárd forintot tett ki. Az informatikai 

(IT) és irodaeszközök (OE) kivételével valamennyi szektor tudott 

erősíteni. A legnagyobbnak a telekommunikációs szektor bizonyult 

(TC), amely 17,2 százalékos növekményt mondhat magáénak. 

Forgalomváltozás – Tartós fogyasztási, műszaki cikkek 

Forrás: GfK TEMAX
®
 

Szórakoztatóelektronika 

2016 második negyedéve a hazai szórakoztatóelektronikai piacon pozitív 

eredménnyel zárult: az értékesítési összforgalom a mért kategóriákban 

27,4 százalékos növekedést mutatott. Az értékesítésben a legnagyobb 

részesedéssel a síkpaneles televíziók kategóriája bír, amely az UEFA 2016 

labdarúgó Eb hatására kiemelkedő (40,2) százalékkal haladta meg az 

előző évi szintet. A szektor bővülésében része volt továbbá a 

hangprojektorok, akciókamerák és hordozható audiotermékek piaca. 

Fotó 

A szektor hazai piacára 2016 első negyedévében 10,2 százalékos bővülés 

volt jellemző az előző negyedévvel összehasonlítva. Mind a digitális-

tükörreflexes készülékek (D-SLR), mind pedig a kompakt-cserélhető 

objektíves fényképezőgépek (MILC) szegmense növekedést realizált. 

Ugyanakkor a piac nagy részét kitevő fix lencsés kompakt gépek háttérbe 

szorulása tovább folytatódott. 
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Háztartási nagygépek 

Kétszámjegyű növekedés látható a háztartásinagygép-piacon 2016. 

április–júniusban: a forgalom 15 százalékkal múlta felül a 2015 azonos 

időszakában mértet elsősorban a beépíthető szegmensnek és a 

szárítógépeknek köszönhetően. Ugyanakkor szinte valamennyi kategória 

kétszámjegyű bővülést realizált; egyedül a fagyasztók értékesítése 

csökkent, míg a hűtőké csak 9 százalékkal nőtt. 

Háztartási kisgépek 

A háztartásikisgép-szektor 14,3 százalékkal volt magasabb 2016 második 

negyedévében, mint az előző év azonos időszakában. A hajvágó 

árucsoporton kívül – ahol 5 százalékos csökkenés volt látható – minden 

szépségápolási kategória jól teljesített a vizsgált időszakban: a szájápolási 

termékek és a szőrtelenítő készülékek kimagasló növekedést produkáltak, 

de emellett a kávéfőzők piacán is jelentős bővülés volt tapasztalható. 

Információs technológia 

Az IT-szektor 2016 második negyedévében 10 százalékot csökkent 2015 

második negyedévéhez viszonyítva. A legnagyobb visszaesést a tabletek 

szenvedték el teljesítményük 24,3 százalékos visszaesésével. Növekedés 

csak a monitorok és a billentyűzetek termékcsoportjában volt látható. 

Telekommunikáció 

Az első negyedév gyenge teljesítménye után a szektor 2016 második 

negyedévében kétszámjegyű növekedést mutatott és 17,2 százalékkal 

haladta meg az előző év második negyedévében mért teljesítményét. A 

prémium okostelefonok (500 eurónál drágábbak) jó szereplésének ellenére 

a phabletek eladása tovább csökkent és 26,4 százalékkal mutatott 

alacsonyabb értéket 2015 első negyedévéhez képest. 

Irodatechnika és kellékanyagok 

A szektor 2016. április–júniusban 8,9 százalékos visszaeséssel zárt az 

előző év azonos időszakához viszonyítva. A nyomtatók, multifunkcionális 

berendezések és lézertonerek gyengélkedése mellett növekedni csupán a 

festékpatronok kategóriája tudott. 

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/ 

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

