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E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben 

Szabó Mihály 

EDUTUS FŐISKOLA 

Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam 

Bevezetés 

Az utóbbi években, stagnáló gazdasági környezetben is dinamikus növekedést 

produkált az internetes kereskedelem. Adja magát a kérdés, hogy vajon ez a nagy népszerűség 

miből ered? Miért választják egyre többen a vásárlók ezt a vásárlási formát? Egységes-e ez a 

trend az egész országban? Homogén az internetes vásárlói bázis vagy nagymértékben 

szegmentált? A kutatás a „Közgazdaságtan és földrajz” szakkollégium keretein belül 

kezdődött. Ott fogalmazódott meg a kérdés, hogy a napjainkban divatos e-kereskedelem és e-

vásárlás, hogyan tagozódik földrajzilag. Másképp vásárolnak-e a budapesti agglomeráció 

lakosai, mint a vidéki kisvárosokban és falvakban élők? Ennek megfelelően állítottunk össze a 

kérdéseket, mely a háztartásokat és egyéneket is vizsgálta. 

Alkalmazott módszerek, a vizsgálat jellegzetességei 

Összesen 320 személlyel töltöttünk ki kérdőívet, melyből 132 Budapest és 

agglomerációjában lakik, míg 188 fő vidéken. A vidéki lakosság esetében a kisebb városok és 

falvak lakóit részesítettük előnyben a megkérdezésnél, mivel ők felelnek meg jobban a 

klasszikus köztudatban élő „vidéki” lakosnak. Az adatok 39 vidéki településről származnak, 

így sikerült az ország minden területéről adatokhoz jutni. A kérdőíveket csoportmunka 

keretében állítottuk össze Kovács András vezetésével, a Földrajz szakkollégium folyamán, 

Czvalinga Adrienn, Szoboszlai Krisztina, Tiringer Anett és Záhorszki Júlia társaságában. Az 

adatok feldolgozását egyedül végeztem. 

A kutatás legfontosabb eredményei 
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A kiindulási alapnak azt vettem, hogy a különböző térségek lakói, nemek és 

korosztályok szerint csoportosítva milyen arányban vannak azokkal szemben, akik már 

legalább egyszer vásároltak interneten keresztül.  A következő táblázatban a vidéki és 

fővárosi lakosok közül, az interneten már legalább egyszer vásárlók százalékos arányát 

láthatjuk a csoport teljes létszámához viszonyítva. A továbbiakban Budapest és 

agglomerációjának területét egyszerűsítve csak Budapestként fogom említeni! 

 

1. táblázat: Internetes vásárlást kipróbálók aránya kor és nem szerint 

 

Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

Az eredmények alapján látható (1. ábra), hogy a fővárosiak általánosságban magasabb 

arányban vették már igénybe az internetes vásárlás lehetőségét. Mint látható a népesség 30 év 

alatti része nagyon aktív az internetes vásárlás terén. Alig-alig akad olyan, aki ne próbálta 

volna már ki vagy ne vásárolna rendszeresen interneten keresztül. Szembeötlő, hogy míg 

Budapesten a nők a fogékonyabbak az internetes vásárlás kipróbálására, addig vidéken a 

férfiak. Kiemelkedő a 21-50 közötti vidéki férfiak szerepe, akik megelőzik a budapesti 

férfiakat. A budapesti lakosság minimuma 41-50 év közötti internethasználóknál van, ahol ez 

60% körüli. Érdekes, hogy az idősebb, 51-60 éves korosztályban már nagyobb ez a szám.  

Ha súlyozzuk az egyes korcsoportok százalékait a magyarországi lakosság kor és nem 

szerinti megoszlásával, akkor Budapestre 72,97%-ot és vidékre 64,73%-ot kapunk. Ebből 

látható, hogy a vidéki internetes vásárlásra való hajlandóság kicsivel elmarad a teljes népesség 

körében a fővárosiakéhoz képest. Ezt a különbséget az 51-60 éves vidékiek jelentős 

inaktivitásának tudhatjuk be. Súlyozás nélkül, 76,15%-os a budapesti és 66,27%-os a vidéki 

eredmény. 

Budapest 14-20 21-30 31-40 41-50 51-60

férfi 90,00% 73,08% 75,00% 58,33% 62,50%

nő 100,00% 100,00% 69,23% 61,90% 71,43%

Vidék 14-20 21-30 31-40 41-50 51-60

férfi 78,57% 91,30% 80,00% 66,67% 33,33%

nő 80,00% 75,00% 65,00% 48,39% 44,44%
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Az iskolai végzettség befolyását is megvizsgáltam az internetes vásárlási 

hajlandóságra. A 2. táblázatba szedtem a budapestiek és a vidékiek adatait, mely azt mutatja 

meg, hogy a budapesti és vidéki férfiak és nők hány százaléka vásárolt már interneten a 

különböző iskolai végzettségek mellett. 

 

2. táblázat: az internetes vásárlást kipróbálók aránya iskolai végzettség és nemek szerint 

 

Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

 

Erős összefüggés rajzolódik ki az iskolai végzettség és az internetes vásárlás között. A 

budapesti férfiak kivételével minden csoportban kiugró eredményeket hoz az OKJ-s 

végzettség a nem/terület trendhez képest, de összehasonlítva egymással a vidéki és budapesti 

értékeket, az OKJ-s végzettség férfiak esetén egy kb 70%-ot, nők esetén egy 80% körüli 

értéked határoz meg. Egyetemi/főiskolai végzettség esetén anomáliaként tekinthetünk a viéki 

nők 62,5%-ára, mely rendkívül alacsony a többi csoport azonló végzettségéhez képest. A 2. 

táblázatból láthatjuk, hogy a vidéki nők vették eddig legkisebb arányban igénybe az internetes 

vásárlást. 

Megvizsgáltam, hogy az adott jövedelmi sávba tartozók közül, milyen arányban 

vannak, akik vásároltak már interneten keresztül. (3. táblázat) 

3. táblázat: Az internetes vásárlások aránya lakhely és jövedelem szerint 

 

Budapest Általános isk. Szakközép/Szakm. Gimnázium OKJ Főisk./Egyetem

férfi 33,33% 64,29% 66,67% 70,59% 80,95%

nő N/A 70,59% 90,00% 78,95% 85,71%

Vidék Általános isk. Szakközép/Szakm. Gimnázium OKJ Főisk./Egyetem

férfi 69,23% 71,43% 88,89% 69,23% 86,67%

nő 40,00% 42,31% 66,67% 82,35% 62,50%

Havi jövedelem: 0e 0-50e 50e-100e 100e-200e200e+ Átlag

Budapest 57,89% 75,00% 88,89% 82,76% 71,74% 76,15%

Vidék 71,43% 63,16% 61,70% 67,50% 63,83% 66,27%
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Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

 

 Budapesten nettó 120 000 Ft átlagjövedelmet, míg vidéken nettó 102 000 Ft-ot 

mutatott havonta a statisztika a megkérdezettek között. Budapesten a legaktívabb és 

legkevésbé aktív csoport között több mint 30%-nyi különbség van, míg vidéken ez csak 10%. 

Az is érdekes tény, hogy amelyik jövedelmi csoportba tartozók a legkevésbé aktívak 

Budapesten, azok a legaktívabbak vidéken és ugyanez igaz fordítva is! Az eredmények 

alapján megállapíthatjuk, hogy van összefüggés a jövedelem és az internetes vásárlás között. 

A továbbiakban a tartós fogyasztási cikkek statisztikai adatait elemzem, mely az 

interneten megvásárolt termékek nemek, terület és termékcsoport szerinti felbontását mutatja 

(4. táblázat). 

4. táblázat: Termékvásárlások az interneten nemek és lakhely szerint 

 

Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

A 4. táblázatban lévő értékek átlagos darabszámok. Így azt láthatjuk, hogy akik már 

vásároltak interneten, azok átlagosan hány darabot rendeltek az adott termékekből eddig 

összesen. Mivel ezek tartós fogyasztási cikkek, így nem meglepő az alacsony darabszám. A 

vásárlások szerkezetét látva releváns eltéréseket láthatunk a budapestiek és vidékiek között. A 

budapestiek több szórakoztatóelektronikai, számítástechnikai és mobil, valamint háztartási 

gépet vásároltak interneten keresztül, mint a vidékiek. A vidékiek körében viszont az egyéb 

műszaki cikkek (szerszámgépek, kerti kisgépek, autózás), bútorok és lakberendezési tárgyak 

és építő/tüzelőanyag vásárlás történt, mint a budapestieknél. Megmutatkozik a férfiak és nők 

Budapest Szórakoztató elektr. PC/Mobil és kiegészítőik Háztartási gépek Egyéb műszakicikk Bútor, lakber. Építő/tüzelőanyag

Férfi 2,27 3,62 0,64 0,60 0,42 0,22

Nő 0,89 0,85 0,93 0,41 0,52 0,00

Átlag 1,52 2,11 0,80 0,49 0,47 0,10

Vidék Szórakoztató elektr. PC/Mobil és kiegészítőik Háztartási gépek Egyéb műszakicikk Bútor, lakber. Építő/tüzelőanyag

Férfi 1,15 2,08 0,42 1,20 0,52 0,29

Nő 0,72 1,17 0,72 1,03 0,97 0,05

Átlag 0,95 1,65 0,56 1,12 0,73 0,18
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között is a különbség. A férfiak felségterülete a műszaki cikkek, az elektronika, és az 

építő/tüzelőanyag, míg a háztartási gépek, bútorok és lakberendezési tárgyak a nőké.  

A fizetési módok esetén 4 lehetőséget vizsgáltunk, az utánvétet, bakkártyát, átutalást 

és paypalt. Arra voltunk kíváncsiak milyen gyakran választják a vásárlók a felsorolt fizetési 

módokat vásárlásaik során. A lehetőségeket 1-től 4-ig pontozhatták, amelyben az 1-es a 

mindig a 4-es a sohát jelentette. (5. táblázat) 

 

 

 

 

5. táblázat:Fizetési módok a megkérdezettek körében lakóhely szerint 

 

Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

A paypal-es fizetést láthatóan nagyon ritkán használt fizetési mód. Használata főleg az 

ebay-es vásárlásokhoz köthető. Az átutalást hasonló gyakorisággal választják a fővárosi és 

vidéki vásárlók is, viszont a bankkártyás vásárlástól idegenkednek a vidékiek. A 

fővárosiaknál hasonló arányban választják az átutalás és bankkártya mellett az utánvétet is. Ez 

nem igaz a vidékiekre, akiknél ez a legpreferáltabb fizetési mód. 

Budapest utánvét bankkártya átutalás paypal

férfi 2,62 2,53 2,67 3,36

nő 2,72 2,61 2,56 3,70

összes 2,68 2,58 2,61 3,55

Vidék utánvét bankkártya átutalás paypal

férfi 2,31 3,05 2,86 3,62

nő 2,34 3,07 2,71 3,53

összes 2,33 3,06 2,79 3,58
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Ha már kifizették a vásárlók az árát, akkor nézzük meg, hogyan jutnak hozzá a 

termékhez. 4 lehetőség közül választhattak a kitöltők, melyeknél az 1-es lehetőség a mindig és 

a 4 a soha volt. A kérdés pedig: „Milyen módon jut hozzá a termékhez, amit megrendelt?” 

6. táblázat: Az interneten vásárolt termékek átvételének módja 

 

Forrás: A 2012-es szakkollégiumi kutatás adatbázisa alapján saját szerkesztés 

Mint látható a munkahelyet nagyon ritkán vagy soha nem választják az átvételre. 

Budapesten előszeretettel választják a házhozszállítást és az üzletben történő átvételt. 

Utóbbinak feltétele, hogy az üzlet a lakókörnyezetük közelében legyen. Vidéken viszont a 

házhozszállítás magasan meghaladja a többi lehetőséget és az üzletben történő átvétel is csak 

a ritkán választott lehetőségek közé tartozik. Ebből láthatjuk, hogy a budapestiek gyakran 

választanak internetes vásárlás során budapesti boltokat, míg a vidékiek többnyire nem a 

lakóhelyük közelében lévő boltokból vásárolnak.  

Összegzés 

Az e-kereskedelem továbbra sem tudott elszakadni a fizikai korlátoktól, viszont 

lényegesen nagyobb választékot tár a vásárló elé, mint eddig bármikor. Hatalmas piacterek 

ezernyi ajánlata között kell tájékozódnia a vásárlónak. Egymaga nehezen tudja ezek alapján a 

legjobb döntést meghozni, viszont olyan adatbázisok is rendelkezésre állnak, melyek 

segítségével adott termékből a legkedvezőbb árút is megtalálhatja. Ezek az ár-összehasonlító 

Budapest Futár Átvevőhely Üzlet Munkahely

férfi 2,27 2,76 2,40 3,44

nő 2,44 2,87 2,61 3,11

átlag 2,36 2,82 2,52 3,26

Vidék Futár Átvevőhely Üzlet Munkahely

férfi 1,89 3,43 3,17 3,60

nő 1,93 3,16 2,93 3,45

átlag 1,91 3,30 3,06 3,53
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oldalak. Tucatnyi létezik már belőlük, hogy megkönnyítsék a vásárlást és nem mi magunknak 

kelljen ezernyi oldalt átböngészni.  

A világon és Magyarországon is dinamikus ütemben növekszik az e-kereskedelem 

volumene. A hazai piac a napokban, egy mérföldkőhöz érkezett. Megjelentek itthon a nagy 

élelmiszerláncok az internetes vásárlás és házhozszállítás lehetőségével. Egyelőre 

megmondani sem tudjuk, mennyire lesz népszerű az ötletük és ez hogyan befolyásolja majd 

mind az internetes, mind a fizikai vásárlást. E felmérés a piaci szokásokról még a nagy láncok 

piacra lépése előtt készült és az akkori viszonyokat tükrözi.  

Mindazon által, így is sok tanulsággal szolgált a felmérés Magyarországi 

viszonylatban elsősorban akkor választjuk az internetes vásárlást, ha valami környezetünkben 

nehezen elérhető termékhez szeretnénk hozzájutni. Míg ez vidéken földrajzi nehézségeket 

jelent többnyire, addig Budapesten a kényelmet szolgálja. Az internet nagyon jól használható 

a sok ajánlat közül a legkedvezőbb kiválasztására. Az internetes vásárlásaink egyik 

legfontosabb tényezője pont a legjobb árú termék megtalálása. Az e-vásárlók nem alkotnak 

homogén csoportot. Nagyon sok olyan tulajdonságuk van, amelyek alapján jól 

elkülöníthetőek azoktól a vásárlóktól, akik nem használják ilyen célra az internetet. Egyes 

tulajdonságok (pl. jövedelmi helyzet, iskolai végzettség, lakhely) akár 80-90%-ban is képes 

determinálni, hogy valaki e-vásárló e, avagy nem! A későbbiekben mindez várhatóan változni 

fog és felzárkóznak a különböző csoportok egymáshoz, majd annyira természetes lesz az e-

vásárlás, mint a hagyományos fizikai.  


