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TISZTELT
PARTNERÜNK!

A GfK Magyarországon immár negyedik éve követi 
nyomon az építőipari termékek piacának alakulását 
és igyekszik ügyfelei, partnerei számára az üzleti dön-
téshozatalt, illetve megvalósítást, valamint az ered-
mények mérését támogató egyéb marketingmegol-
dásokat nyújtani. Ennek következtében az év elején 
frissítettük az építőanyag-kereskedéssel foglalkozó 
telephelyek címlistáját, amelynek grafikus megjelení-
tését e kiadványunkban átadjuk Önöknek is. 

Közel 900 olyan telephelyet azonosítottunk, amelyek a GfK definíciója szerint megfeleltek az építőanyag- 
kereskedés kritériumainak: ők azok a kereskedők, akik az építőanyagok széles spektrumának (nyílászárótól 
a falazóelemeken keresztül a burkoló anyagokig) értékesítésével foglalkoznak úgy a beruházók, mint a vég-
felhasználók felé. A GfK felmérése szerint a kereskedők száma az elmúlt négy évben csökkent, ami a piac 
további koncentrálódásával járt együtt. 

Mostani számunkban a szokásos piaci áttekintéseken túlmenően megvizsgáljuk az egyes megyékben a lakás-
építések számának 2016. évi alakulása és a megyei vásárlóerő közötti összefüggéseket, valamint foglalkozunk 
a hazai lakásfelújítási vágyak terén körvonalazódó trendekkel. Végül egy igazi nyárias téma következik: egy 
infografika segítségével bemutatjuk, hogyan alakulnak a háztartások privát, otthoni fogyasztásra történő grill-
termék vásárlásai, áttételesen utalva arra, hogy kiktől lehet érdeklődésre számítani a grillező eszközök iránt.

Addig is kellemes olvasást kívánok!
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A KSH adatbázisa szerint 2017 I. negyedévében 2061 új lakás épült, 47 százalékkal több 
mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelenté-
sek együttes száma 9525 volt, ami 89 százalékkal haladta meg a 2016 I. negyedévében 
látott számot.

2017 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest: 
• országszerte dinamikusan nőtt az épített lakások száma, ugyanakkor Budapesten a na-

gyobb léptékű építési beruházások még nem készültek el, ezért itt 51 százalékkal keve-
sebb új lakás épült fel;

• a természetes személyek által épített lakások aránya 49 százalékról 58 százalékra emel-
kedett, a vállalkozások által építetteké 50 százalékról 41 százalékra csökkent;

• az újonnan épült lakóépületek között a családi házak aránya 45 százalékról 59 százalékra 
nőtt, míg a többszintes, többlakásos épületeké 48 százalékról 34 százalékra esett;

• a használatba vett lakások átlagos alapterülete 13 m2-rel, 105 m2-re nőtt;
• a kiadott lakásépítési engedélyek és a bejelentések száma együttesen 9525, Budapesten 

több mint háromszorosára nőtt a számuk, országosan 89 százalékos volt a növekedés;
• a kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 48 százalékkal több, összesen  

2879 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 1161, 
ami 8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. //

A NÖVEKVŐ ÉPÍTÉSI KEDVET 
LASSABBAN KÖVETIK A MEG-
VALÓSULÓ LAKÁSBERUHÁZÁSOK

ÉPÍTŐIPARI HÍRLEVÉL 2017 2. szám

Ezer darab

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0

A kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma

A használatba vett lakások száma

2012

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1

2013 2014 2015 2016 2017

1. ábra – A lakásépítések alakulása
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 Ami némiképp meglepetésként szolgált, az az, hogy az elektromos felszerelések piaca kö-
zel megnégyszereződött a forgalom alapján. A villanyszerelési eszközökön kívül a vezérlő 
rendszerek voltak fókuszban, amelyek mind olyan termékek, amelyek az otthon „belső” 
kialakításban jutnak szerephez.

A belső kialakításhoz szükséges anyagok piaca meglátásunk szerint a 2017. évben túlnyo-
mórészt növekedni fog. Emellett a magasépítészet a harmadik negyedévig biztosan növek-
szik majd, de könnyen meglehet, hogy dinamikájából veszíteni fog. //
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1. ábra – Az építési anyagok egyes termékkörei növekedésének mértéke, 2017. I. negyedév

Forrás: GfK Építőanyagkereskedői panel

GfK: Az építőanyag-kereskedelem 
teljesítménye az első negyedévben 
meghaladta a 2016. január-márciusi 
szintet

A rendkívül hideg tél elmúltával újult erővel indultak meg az építkezések. Kereslet, úgy 
látszik, még mindig van, azaz, még mindig tud hová fejlődni a piac. Az építőanyag-keres-
kedőknél mért összforgalom 2017. első negyedévében közel 62 milliárd forintot tett ki, 
ami meghaladta a 2016. évi azonos időszakban látott szintet.

A kategóriákat tekintve még mindig a szerkezetépítés (magasépítészet) teszi ki a forgalom 
közel 40 százalékát, és ez az arány nem igazán változott. Ami viszont jobban nőtt mint az 
előző időszakokban, az az építési anyagok összpiaca. A legutóbbi két hírlevélben is említett 
várakozásaink szerint is eljön az ideje annak, hogy e szegmens is beinduljon. Most ez meg-
történt, mégpedig olyannyira, hogy a szegmens forgalma az idei első negyedévben az elő-
ző évhez képest 37 százalékkal nőtt. (Ide tartoznak az aljzatképző anyagok, hideg- és me-
legburkoló anyagok és burkolatok, hőszigetelő anyagok, végső homlokzatképzők, és beltéri 
felületképzők.) Az egyes termékkörök maguk eltérő mértékben növekedtek – a legnagyobb  
növekedés a hőszigetelő és aljzatképző anyagok körében volt kimutatható. Ezzel szem-
ben a melegburkolás növekedése volt a legkorlátosabb, aminek következtében a termékkör  
piaci súlya is mérséklődött.
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megjelenhet e megyék népességmegtartó ereje, ami nagyban összefügghet az elérhető 
munkahelyek számával.

Jól teljesítettek a sötétzölddel jelölt megyék, amelyek Hajdú-Bihar megye egyedüli kivételével, 
az ország középső és nyugati felében találhatók. Ezekben a megyékben a millió euróban ki-
fejezett vásárlóerő rendre magasabb, mint az országos átlag és ezzel egyidejűleg a 2016-ban 
épített lakások száma is átlagon felüli.  Hajdú-Bihar megye régiós átlagban e téren kiemelkedő 
teljesítménye vélhetően a megyeszékhelyen, Debrecenben megindult fejlesztésekből eredez-
tethető. A nagyobb munkaerőszámot vonzó autóipari gyártók vidéki tevékenysége is feltehe-
tően hatással van a térségükben mérhető vásárlóerőre és az épült ingatlanok számára.

Érdekes Vas és Zala megye helyzete is, ahol az átlagnál magasabb számú lakás épült, noha 
itt a millió euróban kifejezett összes vásárlóerő alacsonyabb, mint a megyék átlaga. Itt tehát 
„erőn felül” épültek lakások, amely jelenség – az osztrák határ közelségéből kiindulva – elkép-
zelhető, hogy a határon átnyúló munkavállalási kedv keltette igényekre vezethető vissza. //

A hazai építőipar teljesítménye a közelmúltban újabb lendületet vett és – mint ahogy azt 
a KSH adatai is mutatják – a növekvő építési kedvet lassabban követik a megvalósuló la-
kásberuházások. Elérkezettnek láttuk az időt, hogy feltérképezzük a helyzetet és feltár-
juk az egyes megyékben 2016-ban megvalósult lakásépítések száma, valamint az adott 
megyében a lakosság rendelkezésére álló elméletileg elkölthető jövedelem, rövidebben 
megfogalmazva vásárlóerő között fennálló kapcsolatot.

A térképen alkalmazott színek segítségével jól látható, hol maradt az építőipar számára ki-
aknázatlan potenciál, merre érdemes a valós fedezet mellett vállalkozni kívánó lakásépítési 
projekteknek orientálódniuk.

A számok alapján az észak-kelet magyarországi régió figyelemre méltó e szempontból.  
A térképpen pirossal jelölt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mil-
lió euróban kifejezett összes vásárlóereje ugyanis nagyobb, mint az összes megye átlaga, 
ám az országos átlagtól elmarad a 2016-ban itt épült lakások száma. Az okok között persze 
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GfK GEOMARKETING: 
Térképen a 2016-ban épült lakások 
száma és a vásárlóerő közötti 
összefüggés

1. ábra – 2016-ban épült lakások száma és a vásárlóerő közötti összefüggés

A térkép a GfK RegioGraph szoftverrel készült.
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Míg a világ 22 országában a GfK 
online megkérdezésének adatai  
szerint legtöbben otthonuk belső  
kialakításán és dizájnján, illetve  
az otthon méretén változtatnának,  
addig Magyarországon a bútorok  
és a háztartási berendezések cse- 
réje tűnik a legfontosabbnak, amit 
aztán a külső terek változtatására 
vonatkozó igény követ. Az adatokat 
áttekintve látszik, hogy otthonukat  
a hölgyek a férfiaknál jellemzően  
nagyobb arányban változtatnák,  
frissítenék. Az országos átlaghoz  
hasonlóan ők is elsősorban (51 szá-
zalék) a lakásukban, házukban  

Amikor arról van szó, hogy ki mit változtatna otthonán, egy a GfK által a világ 22 ország- 
ában készített felmérésben leggyakrabban a lakásbelsőt, illetve belső dizájnt (39 száza- 
lék), az otthon méretét és elrendezését (38 százalék), valamint a bútorzatot (35 száza- 
lék) említették az online megkérdezettek. Magyarországon ezzel szemben kissé más 
szempontok állnak előtérben: itt a legtöbben a bútort és berendezést, valamint a háztar-
tási gépeiket cserélnék le, továbbá a otthonuk külső tereit fejlesztenék.
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OTTHON: Magyarországon legtöbben bútoraikat 
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1. ábra – Amin a leginkább változtatnának otthonunkban... (Magyarország, átlag)

Forrás: GfK



6

GROWTH FROM KNOWLEDGE

található bútorok lecserélésére vágynak – ahogy egyébként az egyes korosztályo-
kat vizsgálva is ez az első és legfontosabb aspektusa a változtatásra vonatkozó el-
gondolásoknak. A kertet, udvart, teraszt és az otthonhoz tartozó egyéb külső tere- 
ket tízből négy hölgy fejlesztené (41 százalék), míg a háztartási gépek cseréje 39 szá- 
zalékuk számára tűnik sürgetőnek. Míg férfitársaik a szórakoztató elektronikára,  
addig a nők inkább a belső terek dizájnjára fektetnének hangsúlyt: ha módjuk nyílna  
rá, 37 százalékuk változtatna ez utóbbin szemben a férfiak körében mért 23 százalékkal.

A férfiak szintén e három aspektust (bútorok, háztartási gépek és berendezések, valamint 
külső terek) említették, mint amin változtatnának, ám eltérő fontosságot tulajdonítottak  
az egyes szempontoknak. 

Ők tízből négyen a háztartási munkákat segítő, így időt és vélhetően energiát spóroló 
gépek és berendezések, valamint a bútorok cseréjét tartják a prioritási listájuk első he-
lyein, csak ezeket követi a külső terek (udvar, kert, terasz...stb.) módosítására vonatkozó 
vágy. A szórakoztatóelektronikai eszközöket illetően változtatni – a hölgyeknél lénye-

gesen nagyobb arányban – a férfiak szeretnének: az erősebb nem képviselői körében 
30 százalékos említési aránnyal ez a negyedik legfontosabb szempontként merült fel.

A megkérdezettek valamennyi korcsoportban a bútorok lecserélésével tennék otthonaikat 
hangulatosabbá, 30 év fölött pedig a második leggyakrabban említett igény a háztartási 
géppark megújítására vonatkozik. //
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2. ábra – Amin a leginkább változtatnának otthonunkban... (Nemek szerinti átlag)

Forrás: GfK

A GfK azonos tárgyú nemzetközi felmérésének eredményeiről 
részletesen itt olvashat angol nyelven: 

www.gfk.com/insights/press-release/home-improvement-women-
aspire-to-better-decor-men-to-better-size-and-layout/
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Legyen bár szó kerti kőgrillezőről, vagy faszenes grillsütőről, szalonnasütőről, a magyar 
háztartások az előkészített tűzrevaló grillerek fogyasztása alapján szeretnek a szabad-
ban lakmározni. A képlet egyszerű: kert + nyár = grillezés. Az alapvetően áprilistól szep-
temberi tartó szezon pedig minden évben június és augusztus között jár ugyan csúcsra,  
a szezonon kívüli grillervásárlások is egyre növekvő tendenciát mutatnak – állapítja meg 
a GfK a magyar háztartások privát vásárlásait monitorozó Háztartáspanel adatai alapján. 

A grilltermékek piaca erősen szezonális, hiszen a legnagyobb mennyiség a június és au-
gusztus között eltelő három hónapban fogy, amikor is a legtöbb háztartás dönt a kategória 
termékeinek vásárlása mellett. A szezon alapvetően áprilistól szeptemberig tart, azonban 
ennek a súlya a teljes évi forgalomban csökkent köszönhetően az elmúlt években egyre nö-
vekvő szezonon kívüli vásárlásoknak. A GfK háztartások privát vásárlásait monitorozó Ház-
tartáspanel adataiból az látszik, hogy 2016 júniusa és augusztusa között havonta átlagosan 
a háztartások 8 százaléka vásárolt grillterméket, havonta közel 700 grammnyit.

EGÉSZ ÉVBEN FOGYNAK 
A GRILLTERMÉKEK
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Bár lassabb ütemben, de tavaly a korábbi trendeknek megfelelően tovább nőtt a grille-
rek forgalma. Ezt a növekedést a vásárlószám növekedése hajtja: tavaly éves szinten  
a háztartások 21 százaléka vásárolt legalább egyszer valamilyen grillterméket - a 12 hónap 
alatt átlagosan 2,6 alkalommal, alkalmanként kicsivel több, mint fél kilogrammot. Az egész 
éves vásárlási intenzitást összegezve elmondható, hogy 2016-ban egy háztartás átlagosan  
1,4 kilogramm grillterméket vitt haza az üzletekből.

A kategória vásárlói körében felülreprezentáltak, azaz az átlagosnál nagyobb arányban van-
nak jelent, a nagy családok (5+ fő), a fiatal - 40 évet még nem betöltött - háziasszony vezette 
háztartások, a nagyvárosban, illetve Budapesten élő és a magas jövedelmű háztartások.

GRILLEZÜNK?

Szupermarket
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Hipermarket

Az egyes kereskedelmi csatornák mennyiségi
piacrésze a grilltermék kategóriából.

38,0

31,6

16,4

14,4

41,3

46,7

4,3

7,3

2016 2015

A háztartások számának megoszlása
a háziasszony életkora szerint.

Magyar átlag Grilltermékeket 
vásárlók

30 év alatt

30–39 éves

40–49 éves

50–59 éves

59 év fölött

7,8 11,2

19,4 27,4

18,0 19,7

20,1 17,9

34,7 23,7

Forrás: GfK Háztartáspanel | Adatok százalékban


