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GfK TEMAX®: növekedést hozott a negyedik 
negyedév 

A GfK TEMAX adatok azt mutatják, hogy 2016 negyedik negyedévében 

a tartós műszaki cikkek értékesítése 3,5 százalékkal haladta meg 2015 

azonos időszakának a teljesítményét. A GfK a legnagyobb mértékű 

erősödést a hét szektor közül kettőben - a háztartási nagy- és 

kisgépek árucsoportjában - mérte. Az értékesítés összforgalma 205,5 

milliárd forintot tett ki. 

Forgalomváltozás – Tartós fogyasztási, műszaki cikkek 

 

Forrás: GfK TEMAX
®
 

Szórakoztató elektronika 

2016 negyedik negyedéve a hazai szórakoztató elektronikai piacon pozitív 

eredménnyel zárult: az értékesítés teljes forgalma a mért kategóriákban 9,3 

százalékos növekedést mutatott.  A szektor bővüléséhez hozzájárult még a 

hangprojektorok, akciókamerák és a hordozható audiotermékek piaca. 

Fotó 

2016 utolsó negyedévében a szektor hazai piaca 19 százalékos 

csökkenést szenvedett el az azt megelőző negyedévvel összehasonlítva. A 

piac a drágább készülékek felé tolódott el, ami a piaci átlagár 

növekedéséhez vezetett. Ugyanakkor a piac nagy részét kitevő fix lencsés 

kompakt gépek háttérbe szorulása tovább folytatódott. 

2017.02.21. 
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Háztartási nagygépek 

A 2015 negyedik negyedévéhez képest 14,2 százalékkal bővült a 

háztartási nagygépek piaca 2016. október-december időszakban. A 

hűtőgépcsere-programnak köszönhetően a hűtők és fagyasztók iránti 

kereslet 50 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt.  

Az egy évvel korábbi mosógépcsere-program miatt ugyanakkor a 

mosógépek forgalmában 25 százalékos csökkenés volt tapasztalható. 

 

Háztartási kisgépek 

Az előző év azonos időszakához képest 2016 utolsó negyedében 21,2 

százalékos növekedést detektált a GfK a háztartási kisgépek forgalmában. 

Erős, kétszámjegyű növekedés volt megfigyelhető az olajsütők, a 

kávéfőzők, a szőrtelenítés kategóriákban és a porszívók esetében, a 

hajvágók és a vízforralók esetében viszont csupán egyszámjegyűre 

korlátozódott a növekedés. 

Információs technológia 

Az IT szektor 2016 negyedik negyedévében 11 százalékkal csökkent 2015 

azonos időszakához viszonyítva. A legnagyobb visszaesést a tabletek 

szenvedték el, amelyek 18 százalékkal múlták alul a korábbi 

teljesítményüket. Növekedést csak a monitorok, egerek, billentyűzetek 

termékcsoportjai értek el. 

Telekommunikáció 

Az előző negyedév pozitív teljesítménye után a szektor 2016 utolsó 

negyedévében is tudott nőni és közel 6 százalékkal haladta meg az előző 

év azonos időszakát. A prémium okostelefonok (500 eurónál drágábbak) jó 

szereplése mellett, a phabletek eladása tovább csökkent. 

Irodatechnika és kellékanyagok 

2016 október-decemberében a szektor 22 százalékos visszaeséssel zárt 

az előző év azonos időszakához viszonyítva. A nyomtatók, 

multifunkcionális berendezések és lézertonerek gyengélkedése mellett 

növekedni csupán a festékpatronok tudtak. 

Sztupár Andrea, Head, GfK POS Tracking, a technológia és piaci helyzet 

okán úgy véli, hogy “amennyiben a makrogazdaság és kiskereskedelem 

trendjeiben nem lesz lényeges változás, az elektronikai piacon 2017-ben 

stagnálás, vagy minimális növekedés lesz”. 

 

A kutatásról 

GfK TEMAX
®
 a GfK által a műszaki termékek piacára kifejlesztett 

mutatószám. Az eredmények a GfK folyamatos kiskereskedelmi 
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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. 
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