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Sajtóközlemény 
 

GfK TEMAX®: stabil a növekedés a műszaki 
termékek piacán 

A GfK TEMAX adatok azt mutatják, hogy 2016 harmadik 

negyedévében a tartós műszaki cikkek értékesítése 4,9 százalékkal 

haladta meg 2015 azonos időszakának a teljesítményét. A legnagyobb 

mértékű erősödést a piackutató a hét szektor közül kettőben - a 

háztartási nagygépek és a háztartási kisgépek árucsoportjában - 

mérte. A teljes értékesítési összforgalom 138,5 milliárd forintot tett ki. 

Forgalomváltozás – Tartós fogyasztási, műszaki cikkek 

Forrás: GfK TEMAX
®
 

Szórakoztató elektronika 

A szórakoztató elektronikai szektorban 2016 harmadik negyedévében 

enyhe – 6,1 százalékos – értékbeli növekedés volt tapasztalható az előző 

év azonos időszakához képest. A folyamatos emelkedés hátterében 

továbbra is a LED televíziók állnak - 11,4 százalékos növekményt 

felmutatva -, ahol a 40’-nál nagyobb kijelző-átmérővel rendelkező 

készülékek iránti kereslet erősödött. Ezen kívül a hangprojektorok és 

akciókamerák forgalma változott pozitív irányba. 

Fotó 

Az előző negyedévek negatív trendjéhez hasonlóan a magyar fotópiac 

2016. július és szeptember között tovább csökkent: 17,4 százalékkal 

kisebb forgalmat jelzett előző év azonos időszakához viszonyítva. A piacon 

meghatározó szegmens a kompakt fényképezőgépeké, amely 

kétszámjegyű visszaesést produkálva folytatta az előző időszakok 

mérsékelt eredményeit. 
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Háztartási nagygépek 

2016 harmadik negyedévében a háztartásinagygép-szektor kétszámjegyű 

növekedést tudhat maga mögött, az értékesítés 19,6 százalékkal haladta 

meg az előző év azonos időszakában regisztráltat. Minden árucsoport 

pozitív, köztük a legnagyobb kategóriában - a hűtőszekrényeknél - 16,4 

százalékos növekedés látható. Bár a hűtőgépcsere-program hatásai már 

ebben a negyedévben is érezhetőek, a számok azt várhatóan az utolsó 

negyedévben tükrözik majd leginkább. 

Háztartási kisgépek 

A növekedés a háztartásikisgép-piacon 15,2 százalékos volt július és 

szeptember között. A szektor legnagyobb árucsoportjai – a porszívók, az 

étel-előkészítő kisgépek, a kávéfőzők és a borotvák – mind kétszámjegyű 

bővülést produkáltak. A vízforralók, a vasalók és a szájápolási termékek 

piacán azonban csak szerényebb mérvű bővülés volt tapasztalható. 

Információs technológia 

A szektor eladásai értékben 14 százalékkal csökkentek az év harmadik 

negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Jelentős, 

kétszámjegyű csökkenést szenvedett el két árucsoport is: a notebookoké 

és a tableteké. Szinte mindenütt csökkenés volt tapasztalható, növekedni 

csak az asztali PC-k, monitorok, billentyűzetek és egerek tudtak. 

Telekommunikáció 

A korábbi időszakokhoz képest 2016 harmadik negyedévében is 

növekedést mutatott a szektor: a tavalyi év azonos időszakához képest 9,8 

százalékkal bizonyultak magasabbnak az értékesítési számok. A 

hagyományos telefonok eladása jelentősen esett (31,8 százalékkal), míg 

az okostelefonok kétszámjegyű bővülést produkáltak, mindezt az átlagárak 

emelkedése mellett. 

Irodatechnika és kellékanyagok 

A szektor teljesítményét a harmadik negyedévben a csökkenés jellemezte. 

Értékben ez 7,5 százalékos visszaesést jelentett a tavalyi év azonos 

időszakához képest. Növekedni csak a festékpatronok értékesítése tudott 

(15 százalékkal), míg a nyomtatók (hagyományos nyomtatók és 

multifunkcionális eszközök) és a lézer tonerek forgalma alulmúlta a tavalyi 

eredményeket. 

 

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 
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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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