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Online vásárlási szokások 

 

"A marketing nem egy esemény, hanem egy folyamat…van eleje, közepe, de sosincs vége." 

Jay Conrad Levinson marketing szakértő 

Bevezetés 

Azért választottam ezt a témát, mert az internet nagy penetrációjának, és a termékek online 

értékesítésének köszönhetően a 21. századra, igencsak megnövekedett a relevanciája az online 

vásárlásnak. A mai világban az internet elterjedése olyan nagy sebességgel történik, hogy 

nehéz elképzelni, hogy valaki minimum egyszer ne ült volna le egy számítógép elé, vagy ne 

vásárolt volna már interneten. Legyen szó egy külföldre nyaralni vágyó személyről, ahol 

kocsit kell bérelni, vagy esetleg egy nagy multinacionális cég alkalmazottjáról, aki online 

vásárolja pl. az élelmiszert. Mind-mind az internet segítségét hívja elő, olykor kényelmi 

szempontból, olykor időhiány miatt. Feltételezésem szerint egyre többen vásárolnak online 

módon, ezt különböző kutatásokkal szeretném bebizonyítani. Kérdőívet készítek, valamint 

fókusz segítségével kívánom bebizonyítani, hogy mi az oka, hogy egyre többet választják az 

vásárlást online. Elmondható az én generációmról, hogy mindenki internetezik. Szeretném 

mélyebben feltárni a marketing és az emberek szokásait online vásárlás kapcsán, valamint, az 

online és offline vásárlás kapcsolatát, összefüggéseit. A két terület egybeolvadásának, 

kapcsolatainak feltárása, a gócpontok nyomán megfigyelhető gazdasági hatás felerősödése, 

szakmailag is izgalmas vállalkozásnak tűnik. 

Az  internet felhasználói régebben főként tudósok és kutatók voltak. A céljuk az egymással 

való kapcsolattartás volt. A weboldalak viszont az akkori használatuknál sokkal többre voltak 

hivatottak. Az internet, az idő és a technológiai fejlődéssel karöltve  kialakított maga köré egy 

olyan vonzó rendszert, amiből ma már senki sem akar kimaradni. Segítségével a világ 

tulajdonképpen kinyílt és az információ áramlása hirtelen felgyorsult. A 21.század kezdete 

után 12 évvel kijelenthetem hogy már teljesen mindegy, hogy a világ melyik részén élünk, 

ugyanis ha birtokunkban van olyan eszköz, amivel képesek vagyunk internetkapcsolatot 

generálni, szinte bárkivel, bárhol képesek vagyunk kapcsolatot kezdeményezni, kialakítani. 

Blogok, fórumok, közösségi oldalak világát éljük. Így 24 éves fejjel nehéz elképzelni a régi 

kort, amikor nem hogy közösségi oldal, chat nem volt, de internetkapcsolat sem. Szerves 
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része lett az életünknek. Tárgyalásainkat intézhetjük és akár vásárolhatunk is. Kutatási 

eredményeim segítségével szeretnék világos képet kapni az emberek online vásárlási 

szokásairól, mint például, hogy milyen termékeket vásárolnak webes áruházból, hogy 

oszlanak el ezek az adatok nem, kor, jövedelem szint, iskolázottság alapján. 

Szakirányomként az E-kereskedelmet választottam a főiskolán, mert nagyon érdekel a 

kereskedelem online marketing világa és gazdasági oldala is. Viszont most nem is annyira 

gazdasági oldalról vizsgálnám a témát, mint inkább marketing, marketing kutatási 

szemszögből. 

A választott célcsoportom a 18-25 éves nők, illetve férfiak csoportja. Kíváncsi vagyok, hogy a 

két nem szokásai között mik a különbözőségek, mikben térnek el egymástól. Valamint, hogy 

ez a generáció mennyiben újítóbb, óvatosabb, mint az idősebb generációk.  

Internet penetráció  

A magyarok többsége olvasásra és tájékozódásra használja az internetet, de egyre többen 

kipróbálják a vásárlást is – derült ki a Vatera és a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 

felméréséből. Tavaly 13%-kal nőtt az internetes elérhetőséggel rendelkező felnőttek száma, 

ami azt jelenti, hogy a lakosság 60%-a fent van a neten, igaz a felhasználók ötöde nem 

használja rendszeresen a világhálót. 

Az aktív netezők 90%-a hírolvasásra, 46%-a hivatalos ügyek intézésére, 45%-a árukeresésre 

használja az internetet. A legtöbben az iwiw-et, Origot, Indexet, a Facebook-ot és Vaterát 

látogatják. A közösségi oldalakat a megkérdezettek körülbelül háromnegyede nézi 

rendszeresen vagy alkalmanként. 

A Vaterán regisztráltaknak a száma nagyobb arányban nőtt, mint az internet-hozzáféréseké, 

illetve a vásárlások értéke is megugrott az elmúlt évben. Míg 2009-ben egymillió felhasználó 

16,3 milliárdos forgalmat bonyolított le, addig 2010-ben 1,4 millió felhasználó 22 milliárd 

forgalmat hozott.
1
 

                                                           

1 http://helyitipp.hu/mire-hasznaljak-a-magyarok-az-internetet 

http://helyitipp.hu/cimke/median
http://helyitipp.hu/cimke/facebook
http://helyitipp.hu/cimke/internet
http://helyitipp.hu/mire-hasznaljak-a-magyarok-az-internetet
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Internetpenetráció számokban 

2011-ben a 15-69 éves lakosságon belül az internetpenetráció elérte a 60 százalékot. A 

MillwardBrown-TNS-Hoffmann Nemzeti Olvasottság Kutatás (NOK) legfrissebb, harmadik 

negyedéves adatai szerint a korcsoport 61 százaléka internezik legalább havi 

rendszerességgel, ami csaknem 4,5 millió 15 évnél idősebb internetezőt jelent, derült ki az 

NRC 2011 3. negyedéves Internetpenetráció riportjából.  

Az internetpenetráció növekedésével párhuzamosan nő az internethasználat intenzitása is: 

egyre nagyobb arányban vannak, akik napi szinten lépnek fel a világhálóra. A naponta 

internetező 15-69 évesek száma eléri a 3 milliót. Az internetezés gyakoriságának növekedése 

összefüggésben van azzal, hogy ma már a netpolgárok döntő többségének van lehetősége 

otthonában internetezni: 93 százalék az otthoni internetezők aránya, miközben munkahelyén 

27, iskolában 10 százalék internetezik (a diákok közül ugyanakkor minden második 

internetezik oktatási intézményben). 

1.ábra 

  

Forrás: TNS-NRC Interbus 2004-2010, MillwardBrown - TNS-Hoffmann 2011 

Ezen az ábrán internetpenetráció alakulását láthatjuk 2004 és 2011 között. A célcsoport 15-69 

éves korcsoport, akik legalább havonta interneteznek.  

Egyre több célcsoport érhető el az interneten. Az utóbbi években az összes korosztályban 

dinamikusan nőtt az internetpenetráció. A 15-24 évesek körében tízből kilencen interneteznek 
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– így ebben a szegmensben komoly növekedés már nem várható a jövőben. Az idősebb 

korcsoportokban ugyanakkor van még növekedési potenciál: az 50-69 éveseknél az elmúlt 3 

évben több mint másfélszeresére nőtt a penetráció, de még mindig csak egyharmaduk 

használja a világhálót. 

Az, hogy az alacsonyabb penetrációs szinttel jellemezhető szegmensek (idősebbek, 

alacsonyabb iskolai végzettségűek) esetében az utóbbi évek jelentősebb növekedést hoztak, 

természetesen változást eredményezett az internetezők demográfiai összetételében is. Teljesen 

kiegyenlített lett a férfi-nő megoszlás, már csaknem minden ötödik netpolgár ötven évnél 

idősebb, és a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya is folyamatosan nő. 

Mindemellett az internet még mindig a fiatalok és a magasabban képzettek terepe elsősorban: 

az internetezők 38 százaléka harminc alatti, 21 százaléka diplomás, 26 százaléka AB státuszú 

– és ezek a számok rendre lényegesen magasabbak annál, mint amit a teljes lakosságon belül 

megfigyelhetünk. 

 

2. ábra Az internetpenetráció alakulása életkori bontásban 

 

 Forrás: TNS-NRC Interbus 2004-2010, MillwardBrown - TNS-Hoffmann 2011 
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A fenti ábrán azok láthatóak, akik legalább havonta interneteznek és a 15-69 éves 

korcsoportba tartoznak (N=7 394 306) 

A kereskedelmi, hirdetési szempontból leginkább általánosnak tekinthető 18-49 éves 

szegmensben 74 százalék az internetezők aránya. A fiatalabb vagy magasabb státuszú 

részszegmensekben – a fentiekből következően – még ennél is magasabb a penetráció szintje. 

A 18-29 évesek esetében 85, a 18-49ABC szegmensben 88, a 18-49AB célcsoportban pedig 

93 százalék internetezik. Bár a 18-69 évesek körében még nem éri el a penetráció 60 

százalékot (jelenleg 59 százalékon áll), a 18-69ABC szegmensnek már a 77 százaléka 

megtalálható – és elérhető – az interneten.
2
 

Mit jelent az internetes (online) vásárlás? 

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a 

szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A 

fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven 

webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások 

vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata 

magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való 

böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és 

törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a 

megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is
3
. 

Egy kutató cég által elvégzett kutatás 

A közösségi vásárlást kínáló oldalak térhódításának köszönhetően jelentősen megnőtt az 

online vásárlók aránya a 18-64 éves aktív internetezőkön belül – többek között ez derült ki a 

KutatóCentrum által évente készített E-Shopping Report felmérésből. A kutatás arra is 

rámutatott, hogy egyre kevesebben kérdőjelezik meg az online vásárlás biztonságosságát, 

ugyanakkor a kézzelfoghatóság és a személyes kontaktus hiánya még mindig visszatartó erőt 

jelent. 

                                                           

2 http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio 

3
http://www.pmkik.hu/world/pmkikweb.nsf/ 

http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio
http://www.pmkik.hu/world/pmkikweb.nsf/23ebf9045f501530c1256adb00318c1e/cec337d4e0ea4846c1257662002b6f1b/$FILE/Az%20internetes%20v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s%20fogalma%20%C3%A9s%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20tan%C3%A1csok.pdf
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Az elmúlt egy évben nagyot ugrott az online vásárlók aránya a KutatóCentrum idei E-

Shopping Report felmérése szerint. Míg a kutatássorozat 2010-es adatai szerint a rendszeres 

internetezőknek csupán 48 százaléka vásárolt egy év alatt legalább egyszer a világhálón, 

addig 2011-re ez arány 61 százalékra nőtt. „A vásárlási kedv növekedése elsősorban a 

közösségi vásárlást kínáló oldalak térhódításának köszönhető, amelyek az elmúlt hónapokban 

egyre nagyobb népszerűségre tettek szert” – mondta el Györfi Anna, a KutatóCentrum 

kutatási projekt menedzsere. Leginkább a 18-24 évesek és a nők használták az elmúlt 12 

hónapban vásárlásra az internetet. „Utóbbi adat azért is érdekes, mert a tavalyi évhez képest 

jelentős növekedést mutatott. Míg a 2010-es felmérés szerint a hölgyeknek mindössze 42 

százaléka vásárolt egy év alatt legalább egyszer a világhálón, idén már 65 százaléka. Ez az 

ugrás azzal magyarázható, hogy a közösségi vásárlást biztosító oldalak kínálata elsősorban a 

nőknek szól” – emelte ki a kutatási szakember. 

3.ábra 

 
 

Kutató Centrum, 2011 

 

Az online tranzakciók száma ugyan az internetes vásárlók növekedésének köszönhetően 

emelkedett, de az arányok nem változtak 2010-hez képest. Továbbra is az online vásárlók 87 

százaléka vásárolt legalább háromszor a neten, 25 százaléka pedig hatnál több alkalommal. 

„A jövőbeli kilátások ugyanakkor kedvezőek: az aktív internetezők 62 százaléka tervezi, hogy 

a következő 12 hónapban rendel valamit a világhálón. Ez az arány 2010-ben még csak 55 

százalék volt” – mondta el Györfi Anna. 



 
10 

 

Azok, akik a felmérést megelőző 12 hónapban vásároltak online, legfontosabb okként a 

gyorsaságot és egyszerűséget emelték ki, ezt követték a kedvező árak. „A vásárlók közel fele 

ugyanakkor azt is elmondta, hogy a kiválasztott terméket csak online tudta beszerezni” – 

jegyezte meg Györfi Anna. A felmérés a nem vásárlás okait is vizsgálta. A legtöbb nem 

vásárló azt emelte ki, hogy egyszerűen nem volt rá szükségük, hogy interneten keresztül 

vásároljanak. A második legtöbb alkalommal a személyes megtekintés hiányát nevezték meg, 

a dobogó harmadik helyére pedig a kártyaszám megadásától való félelem került. 

„Ugyanakkor jó hír az online kereskedőknek, hogy ez a félelem jelentősen csökkent az elmúlt 

évhez képest. 2010-ben még a nem vásárlók 40 százaléka jelölte meg okként, hogy fél 

megadni a kártyaszámát, idén pedig már csak 26 százaléka” – hangsúlyozta a piackutató. A 

rendszeres internetezők – függetlenül attól, hogy vásároltak-e már vagy sem – 

általánosságban is a kényelmet emelték ki az online vásárlás legfontosabb előnyeként, és azt, 

hogy nem kell a nyitva tartási időhöz igazodni vagy sorban állni. Az árak 

összehasonlíthatósága is a megkérdezettek több mint fele számára jelent fontos előnyt. A 

legjellemzőbb hátrányok ugyanakkor a kézzelfoghatóság és személyes kontaktus hiánya, 

emellett az elhúzódó szállítási idő és a nehézkes reklamáció. „Jól látszik, hogy az online 

boltoknak meg kell találniuk azokat a megoldásokat és csatornákat, amikkel közvetlenebbé 

tehetik a kapcsolatot a vevőikkel” – mondta el Györfi Anna. 

4.ábra 

 
 

Kutató Centrum, 2011 
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Érdekes még megjegyezni, hogy a magyar emberek minden nagyobb vásárlás előtt az 

interneten keresnek információt az adott termékről és a google-t használják a vásárlások 

előtt.
4
 Én az eltéréseket a generációk között keresem. A kérdésem az, hogy hogy vásárolnak a 

18-25 évesek, vagy úgy mond az y-generáció vége. Ahhoz hogy pontosan meghatározzuk a 

vásárlási szokásokat, meg kell vizsgálnunk az alábbi pontokat is: 

 meg kell nézni, hogy az információ milyen forrásból jön. 

 mik a vélemények az adott dolgokról 

 különböző akciókra vajon miként reagálunk 

 mennyire vagyunk motiváltak és mi tesz azzá minket 

 hol, milyen gyakorisággal, mit és hogyan vásárolunk 

 milyen márkákat kedvelnek az emberek (márkahűség) 

Az elektronikus kereskedelem Porter-modellje  

Porter szerint az iparági verseny elemzése megfelelő lehetőséget nyújt a verseny rejtett 

mozgatóerőinek felfedéséhez, amely a versenystratégia kidolgozásának alapja. „A 

versenystratégia kialakításának lényege a vállalat elhelyezése környezetében. Noha a mérvadó 

környezet igen tág – társadalmi tényezők éppúgy beletartoznak, mint gazdaságiak –, a 

közvetlen meghatározó környezet mégis az iparág, ahol a vállalat versenyez.” (Porter, 1985.). 

A verseny erősségét az adott iparág struktúrája határozza meg. Porter öt alapvető 

versenytényezőt azonosított (lsd. ábra). 

Az analízis alapja a vállalkozás, illetve az általa előállított termék, amelynek környezetét – az 

iparágat, amelyben tevékenykedik, a következö öt “alaptényezön” keresztül térképezi fel: 

 Iparági versenytársak / versenytársak erejének felbecslése 

 Beszállítók / beszállítók alkuereje 

 Vevök / vevök alkuereje 

 Helyettesítő termékek 

 Potenciális új belépök. 

 

 

                                                           

4
 http://www.kutatocentrum.hu/hirek/2011/cikk-254/a-kozossegi-vasarlas-fellenditi-az-online-piacot 

http://krono.inaplo.hu/Az%20interneten%20keres%C3%BCnk%20inform%C3%A1ci%C3%B3t%20a%20v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1shoz
http://krono.inaplo.hu/Az%20interneten%20keres%C3%BCnk%20inform%C3%A1ci%C3%B3t%20a%20v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1shoz
http://www.kutatocentrum.hu/hirek/2011/cikk-254/a-kozossegi-vasarlas-fellenditi-az-online-piacot
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5. ábra Az iparági verseny élességét meghatározó erők 

 

   

Porter, 1985.nyomán 

  

A verseny erősségét tehát nemcsak az egymással versenyző vállalatok harca határozza meg. 

Az öt tényező egyszerre hat ki az iparág jövedelmezőségére. 

  

A legegyszerűbben online mérhető tényező a versenytársak feltérképezése, erejének 

felbecslése. Itt arról van szó, hogy a vállalkozás felderíti azokat a hasonló oldalakat, amelyek 

ugyanazt – vagy hasonló terméket, szolgáltatást vagy – és itt a hangsúly – információt  

szolgáltatják. Az offline-nal ellentétben online a legfontosabb jószág az információ, weboldal 

és weboldal között a leglényegesebb különbség az információ, illetve a tartalom, amelyet 

szolgáltat. Egy útikönyv kiadónak versenytársa lehet például egy online közösség, amelynek 

tagjai utazási élményeiket osztják meg egymással. 

A Porter-modell második tényezője a beszállítók alkuereje. Ez a tényező online sok esetben 

nehezen értelmezhető, ugyanis azok az oldalak, amelyek nem elektronikus kereskedelemmel 

foglalkoznak, a hagyományos értelemben vett beszállítókkal nem rendelkeznek. Abban az 

esetben, ha a weboldal nem kereskedik termékkel, beszállítóként értelmezhetjük azokat a 

vállalkozásokat, amelyek biztosítják a webhostingot, a vállalkozás által használt szoftvereket 

illetve az összes olyan technológiát szolgáltató céget, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

vállalkozás online működjön. 
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Vevőkön a hagyományos értelemben vett vásárlókon kívül – és weboldalak esetében főként – 

a weboldal felhasználóit értjük, vagy érthetjük. A weboldalak alapvető és legfontosabb 

kvantitatív jellemzőjének a weboldal látogatóinak számát tekintik, bár manapság egyre 

elterjedtebb az a nézet, hogy a weboldal valódi teljesítmény-értékelője a véghezvitt 

tranzakciók száma. Ez a szám tulajdonképpen a hagyományos – offline – értelemben vett 

vevők száma, a weboldal látogatóinak száma pedig a közgazdasági értelemben vett, 

potenciális vevök száma. 

Helyettesítő termék alatt hagyományos/offline értelemben azokat a termékeket illetve 

szolgáltatásokat értjük, amelyek ugyanazt a vevői szükségletet elégítik ki, amelyet az oldalak 

által forgalmazott termék vagy nyújtott szolgáltatás. Weboldalak esetében helyettesítőként 

érthetjük azokat az oldalakat, forrásokat, amelyek ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy 

információt nyújtják. Például hagyományos értelemben nem takintenénk egy online utazási 

iroda versenytársának egy útikönyveket árusító webshopot, viszont mind a kettő hasonló 

tartalmat nyújt (pl. online útleírás vagy úti célpont bemutatása). 

A potenciális belépők köre sokkal szélesebb, mint offline, pont amiatt, hogy szélesebb a 

hasonló terméket/szolgáltatást és főként információt gyűjőű weboldalak köre. Az Internetben 

az a szép, ami a veszélyes – egy jó ötlettel majdnem bárki – aki meg is tudja valósítani – 

sikert arathat. Emellett nem szabad megfeledkeznünk az offline világról sem: egy új offline 

belépő pontosan annyira veszélyes a weboldalunk forgalmára, mint egy online. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy az általános nézet ellenére – hogy az online megjelenés fillérekből 

megoldható project – valójában egy tisztességesen megtervezett és megprogramozott 

weboldal költségei valójában magasak, esetenként meg is haladják egy offline vállalkozás 

induló költségeit.
5
 

Az elektronikus kereskedelem 

A legtöbb vállalat profitorientált, ezért ma már elmaradhatatlan része egy jól működő cégnek, 

hogy online úton is hirdesse magát, valamint elképzelhetetlen, hogy az e-kereskedelem 

különböző fokozatait ne használja ki. Ezzel a módszerrel egyszerűen és olcsón növelhetik 

vásárlóik számát. Nagy hátránnyal indul az a vállalkozás, aki nem él az e-commerce 

                                                           

5
 http://vecseilaszlo.blog.hu/2008/07/09/porter_ottenyezos_modell_online_vallalkozasokra_1 

http://vecseilaszlo.blog.hu/2008/07/09/porter_ottenyezos_modell_online_vallalkozasokra_1
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lehetőségeivel. Ehhez mindössze arra volt szükség, hogy megnyissák boltjukat az internet 

hatalmas piacán is. 

Sikere a nagyon magas számú ember elérésében rejlik. (Itt még nincs szegmentálás) 

Kényelmesen, némi technológiai felszereltséggel milliókhoz tud eljuttatni  információkat, 

bárki. Egy cég életében az egyik legnagyobb probléma, hogy hogy férkőzzön be az emberek 

tudatába, hogy érhetik el a megfelelő célcsoportot, hogy pozícionálják magukat (hogy 

férkőzzön be az emberek tudatába )(STP strat.) Ezt internet segítségével könnyebbnek 

bizonyul, de még mindig rengeteg gondolkodással, ötlettel, innovációval jár, hogy hogy tud 

eredetit, jót, fejlődést hozót alkotni. Ez a 21. században különösen nehéz kezdetet jelenthet 

egy kezdő vállalkozásnak, mikor ilyen szintű zsúfoltság jellemző a magyar piacra, illetve a 

külföldi piacra. 

Az e-kereskedelem fogalma 

A Európai Unió fogalomrendszert figyelembe véve egy általános definíció létezik: 

  

 „Elektronikus kereskedelemnek nevezzük a távollévők között, elektronikus eszközök 

által tett olyan jogilag releváns cselekményeket, amelyek egyedileg meghatározható 

jogalanyok között polgári jogi jellegű jogviszonyt hoznak létre, feltéve, hogy jogszabály 

az elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását nem zárja ki.”
6
 

 

A polgári jellegű jogviszony azt jelenti, hogy a kapcsolat a felek szabad akaratából, 

szabadon megválasztott tartalommal és formában jön létre.  

 

Az amerikai Hadügyminisztériumhoz (DoD) tartozó Electronic Commerce Resource Center 

(ECRC) meghatározása tényleges minőségi változást jelent a korábbiakhoz képest. Ennek 

megfelelően �az elektronikus kereskedelem általános kategória, amely minden, elektronikus 

adatok segítségével folytatott üzleti tevékenységet magában foglal”. A hangsúly itt az “üzleti 

tevékenység” (eredetiben “business activities”) kifejezésen van. Eszerint ugyanis már nem 

                                                           

6 Kondricz Péter – Tímár András: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései, p. 76, KJK Kerszöv Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft. 2000 
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pusztán kereskedelmi folyamatokról beszélhetünk, hanem akár egy vállalat tevékenységének 

egészéről is, feltéve, hogy az elektronikus adatátvitelen és feldolgozáson alapul.
7
 

Az elektronikus kereskedelem előnyei  

Az elektronikus kereskedelem elektronikus hálózatot (többnyire Internetes hálózatot) 

igénybevevõ kereskedelmi megoldást jelent. Az elektronikus kereskedelem egyik típusa a 

B2C (business to consumer), ami kiskereskedelmi tevékenységet ölel fel, azaz a kiskereskedõ 

értékesítési tevékenységét jelenti a vásárló (végfelhasználó) felé. Az Internetes kereskedelmi 

tevékenységet választó kereskedõknek e megoldás számos elõnyt biztosít a hagyományos 

kereskedési formával (pl. bolt) szemben. 
8
 

 

Én a B2C-t jellemzem a TDK dolgozatomban, mert a én a B2C kontextusból a C-t (consumer) 

vizsgálom, és azon belül is azt, hogy hogy viszonyul a C a B-hez (business). 

 

Az elektronikus kereskedelem legnagyobb előnye, hogy a cégek, boltok a termékeiket az 

egész világon mindenféle demográfiai korlátok nélkül értékesíthetik. További előnye, hogy az 

interneten az információk mindig egyszerűen, gyorsan elérhetőek, s könnyen módosíthatóak.  

Utoljára,de nem utolsó sorban az  előnye, hogy alacsony a fenntartási költsége, hiszen 

feleslegessé válnak a hatalmas üzlethelyiséggel magas bérleti- és rezsiköltséggel, a biztonsági 

kamerák, az alkalmazottak egy része (pl. a rakodómunkások, pénztárosok stb.) A fogyasztók 

szempontjából nagy előny, hogy  mindig nyitva tart, tehát bármikor felkereshetjük, és 

rendelést adhatunk le. Egyértelmű, hogy az elektronikus bolt az alacsonyabb fenntartási 

költségek és bevezető árai következtében olcsóbb, mint a hagyományos boltok.  

Az elektronikus kereskedelem hátrányai 

Az e-kereskedelem hátrányai közé tartozik, hogy nem vizsgálhatja meg az árut a fogyasztó a 

maga fizikai valójában, nem veheti kézbe. Nem tapinthatja meg, nem érezheti az illatát, nem 

láthatja a minőségét. Ez okozza a legnagyobb bizalmatlanságot, és kételkedést  a 

fogyasztóban. Ugyancsak hátránynak minősül, hogy a fogyasztó  fizeti az internet szolgáltatás 

                                                           

7
 http://plusabit.tvnet.hu/html/editorial/ebiz/index_1280.php 

8
 http://www.webgobe.ro/internet/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19 

http://plusabit.tvnet.hu/html/editorial/ebiz/index_1280.php
http://www.webgobe.ro/internet/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19
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díját, a kiszállítási költséget. Aggodalmat kelthet a vásárlóban a rendelés célba érkezése, a 

kiszállítás pontossága, a pontos számlázás. Valamint amitől félnek a fogyasztók, hogy 

személyes, illetve fizetési adataikat ki kell adni, és kételkednek ezek bizalmas kezelésével 

kapcsolatban 

A B2C elektronikus kereskedelem jelene és jövője  

Az elektronikus kereskedelem ma már az USA-ban teljesen hétköznapi dolognak számít, sőt  

húzóágazat. Az EU-ban már létezik az e-Európa nevű közös program, amelynek az a célja,  

hogy az EU-t a legversenyképesebb régióvá tegye. Hazánkban idén mutatkoznak  

számottevően a fejlődés jelei, de sajnos több gátlótényező is akadályozza ennek a  

kereskedelmi formának az előretörését. Magyarországon még nagyfokú a bizalmatlanság az  

elektronikus fizetéssel kapcsolatban, nemcsak a vevők, de az eladók részéről is. Az Internet  

penetráció bővülésének megtorpanása, és az e-kereskedelemmel foglalkozó cégek elégtelen  

logisztikai hátteréből fakadó késedelmes kiszállítás is a hagyományos kereskedelmi formák  

mellet marasztalja a vásárlókat. Azok a cégek viszont, akik megfelelő árukínálatot tudnak  

nyújtani és az e-commerce-t egy új értékesítési csatornaként tudják felhasználni komoly üzleti  

sikereket, megtakarításokat érhetnek el. 

Az online fogyasztók jogai 

Az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött 

szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi 

következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött 

megállapodások esetén. 

A hatályos jogszabályok a fogyasztóknak az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának 

erősítése és az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentése érdekében részletes 

tájékoztatási kötelezettséget rónak a webáruház üzemeltetőjére, valamint a fogyasztók 

számára egy utólagos megfontolási időt (úgynevezett elállási jog) is biztosítanak. Sok 

kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben 

vásárolunk, amelyeknél a honlapon a későbbiekben részletesen ismertetett tájékoztatás 

hozzáférhető, valamint tisztában vagyunk az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel 

is. 

http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/internetes/elallasijog.html
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 Fontos, hogy a termék megrendelése előtt mindig törekedjünk a lehető legtöbb információ 

megszerzésére a kereskedőről és a vásárlás feltételeiről. Tehát mindig szánjunk elég időt a 

honlapon hozzáférhető általános szerződési feltételek elolvasására, hogy azok ne a 

későbbiekben érjenek minket a meglepetés erejével. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése 

előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a 

későbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás időpontjában milyen tartalommal volt a 

tájékoztatás a honlapon hozzáférhető. 

A kéretlen elektronikus levelek (spamek) elkerülése érdekében javasolt az online 

megrendelések lebonyolításához egy ingyenes levelezőprogrammal - akár külön webes 

vásárlások céljára - létrehozott e-mail címet használni. 

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel 

kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők 

között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. 

Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 

évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései
9
. 

A gazdasági válság, mint befolyásoló tényező 

A fizetési és internetes költekezési szokásainkat erősen befolyásolta a 2008-ban kezdődő 

gazdasági világválság, mely szinte teljesen megváltoztatta a kedvet a nagyobb vásárlások 

iránt. Ma már mindenkinek rendesen el kell a boltban gondolkodniuk azon, hogy min is 

tudnának spórolni. A GFK Hungária Piackutató Intézet szerint jelentősen csökkentették a 

magyar családok az általuk megvásárolt napi fogyasztási cikkek mennyiségét. 

A gazdasági recesszió idején még nagyobb jelentőségük van a kedvezményre jogosító 

utalványoknak. A vásárlók a kuponok segítségével komoly összegeket spórolhatnak meg, az 

üzletek pedig a kedvezményekkel igen sok vásárlót vonzanak, tehát a válság okozta 

forgalomcsökkenést némileg ellensúlyozni tudják. 

A gazdasági recesszió miatt a vevők kevesebbet tudnak költeni, ezért minden takarékossági 

lehetőségnek örülnek. Az eladók pedig újabbnál-újabb eszközöket keresnek arra, hogy az 

                                                           

9
 http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/internetes.html 

http://www.elektro-net.hu/index.php/gazdassitemenu1-94/2352-a-paypal-a-joev-fizetesi-es-koeltesi-szokasok-az-interneten
http://www.gfk.com/gfkhungaria/index.hu.html
http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/internetes.html
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egyre apadó pénztárcájú vevőket vásárlásra ösztönözzék. Ezért az áruházaknak és vevőnek is 

remek lehetőséget nyújtanak a kuponok; állítja egy online kuponokat gyűjtő-forgalmazó 

magyar cég, a napiakciok.hu. 

Egyre jobban közkedvelté válik a nemzetközi piacokon elterjedt PayPal fizetőrendszer 

és növekszik a belé vetett bizalom is. 

E-kereskedelmi trendek 2011-ben 

A magyarországi kiskereskedelemben szinte csak az internetes értékesítésben résztvevő 

kereskedők tudtak jelentős forgalomnövekedést realizálni 2011-ben. Előzetes becslések 

alapján a magyarországi online kiskereskedelem 155 milliárd Ft-os forgalmat bonyolított az 

év során, és e mellett az online szolgáltatásértékesítés is jelentősen fejlődött. Az évet öt 

izgalmas trend jellemezte. 2011 végére már ugyanannyi nő vásárolt online, mint férfi. Az 

online bónusz-, kuponértékesítés olyan szolgáltatásokat is eladhatóvá tett, amelyek korábban 

nem voltak elérhetők interneten keresztül. A vásárlói klubok robbanásszerűen tudtak 

növekedni, ahogy Európa más piacain is. Az online apróhirdetési piac szereplői erőteljes 

versenyre kényszerítették az aukciós piactereket. Mindeközben elkezdtek megjelenni a 

virtuális hipermarketek – derül ki a GKIeNET – T-Mobile: „Jelentés az internetgazdaságról” 

januárban közzétett kutatásából. 

Női-férfi erőviszonyok 

A  2011-es évben az online vásárlók száma szeptember végén 1,4 millió fő volt. Az internetes 

vásárlók között a női-férfi arány egyensúlyba került, és 2012-től már várhatóan több hölgy 

fog online vásárolni, mint férfi. Az internetes kereskedőknek egyre inkább fel kell készülnie a 

női igények kiszolgálására, ami sok esetben a weboldalak átalakítását is magával hozza. 

Bónuszok és kuponok 

2011-ben a legtöbb média figyelem egyértelműen az online bónusz/kupon értékesítéshez 

köthető. Bár ez az üzleti modell a Grouponnak köszönhetően már 2007-óta működik sikeresen 

a világban, a magyar piac indulása csak 2010 második felére tehető, az igazi áttörést pedig 

2011 hozta meg. A bónuszos/kuponos oldalak az elmúlt egy évben gyors és látványos 

fejlődésen mentek keresztül – az év elején még csupán néhány szereplőből álló piac az év 

http://www.hirmedia.hu/link/business_online/fizetesi_es_koltesi_szokasok_az_interneten/1995767
http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/
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végére közel 60 szereplősre duzzadt, így a kedvezményekre vadászó vásárlók már akár 200 

aktív napi ajánlat közül is válogathatnak. 

A magyarországi bónuszos/kuponos oldalak indulásakor (2010 végén, illetve 2011 elején), 

kizárólag szolgáltatásokat kínáltak jellemzően 50%-os vagy magasabb kedvezményekkel. 

Mivel az impulzusvásárlás főleg a hölgyvásárlók körében kedvelt, a kínált szolgáltatások is 

leginkább őket célozzák. Ennek megfelelően csupán szépségápolással kapcsolatos ajánlatból 

havonta közel 300 jelenik meg, de szintén nagyon népszerűek az utazási/wellness ajánlatok is, 

valamint számos étterem is csábítja kedvezménnyel a vásárlókat. Ősszel pedig tovább bővült 

a kedvezményes ajánlatok köre, immár termékeket is kínálnak napi ajánlatként. 

Online vásárlói klubok 

Napi ajánlatok nem csak bónuszok és kuponok kapcsán jelentek meg a hazai e-

kereskedelemben. Az 2011-es év éppúgy szólt a vásárlói klubok kínálta kedvezmények 

felfutásáról, amely oldalak jellemzően prémium termékek exkluzív választéka köré 

szerveződnek. Tagjaik a legnagyobb divatmárkák termékei közül válogathatnak outlet árakon, 

akár 80%-os kedvezménnyel is. Az ilyen akciók hirdetése azonban már jóval komolyabb 

infrastrukturális és szervezési hátteret igényel (logisztikai raktár, egyedi megállapodások a 

márkákkal) így a magyar piac egyelőre csak két nagy szereplő között oszlik meg (Brands.hu 

és Fashion Days), de 2012-ben várható újabb nagy szereplő piacra lépése. A zárt vásárlói 

klubok forgalmát tekintve 2011-re 1,5 milliárd Ft-ot várnak a magyarországi kereskedők, míg 

a növekedés dinamikáját jól jellemzi, hogy 2010-ben ez a szám még nem érte el az 1 milliárd 

Ft-ot, 2012-ben pedig a további 1-2 milliárd Ft-os bővülés sem elképzelhetetlen. 

A vásárlók jellemzően a divatra sokat adó, márkás termékeket kereső jellemzően 40 év 

alattiak közül kerülnek ki. A férfi/nő arány ebben a szegmensben kiegyenlítettebb, ami főleg 

annak köszönhető, hogy a bónusz/kupon oldalakkal ellentétben a hangsúly a termékeken van. 

A legnépszerűbbek a ruhák, cipők, ékszerek és órák, de nagy az érdeklődés a háztartási 

eszközök iránt is. Az év második felében ugyanakkor néhány exkluzív szolgáltatás is helyet 

kapott a kínált portfólióban, így például néhány luxusutazás, Karib-tengeri hajóút is bekerült 

az akciók közé. 

 

 

Átalakuló online apróhirdetési piac 
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A 2011-es év nem csak új értékesítési módok sikerét hozta, hanem régiek újra felfedezését is. 

A magyar e-kereskedelemben sikeresen működő aukciós piacterek idén kihívókra találtak az 

általános apróhirdetési oldalak révén. Az korábban is egyértelmű volt, hogy az ingatlan, állás, 

gépjármű, illetve a társkeresés kapcsán az ezekre specializálódott internetes oldalak a világon 

mindenhol sikeresek, így Magyarországon is, de a mindenféle (általános) apróhirdetéseket 

tartalmazó oldalak hazánkban a közelmúltig, elsősorban az aukciós piacterek népszerűsége 

miatt, kevésbé voltak népszerűek. 

Világszinten 2010-ben csökkenni kezdett az aukciók iránti kereslet, a piactereken 

megnövekedett a fixáras értékesítések száma, és így a legnagyobb szereplők, köztük az eBay 

is, nyitottak az apróhirdetések felé. Ez a trend 2011 elejére hazánkba is elért, és kezdenek 

egyre népszerűbbé válni az általános apróhirdetéseket kínáló oldalak. A hatásuk annyira 

erősnek bizonyult, hogy a másodlagos, fogyasztó és fogyasztó közötti árucsere (más néven 

C2C forgalom) jelentős hányada elkezdett átvándorolni ezekre az oldalakra. 

6. ábra  Apróhirdetési piac 

 

Forrás: GKIeNET, 2011 

 

Az apróhirdetési oldalak népszerűségének oka, hogy nem tranzakcióra épülnek, azaz nem 

kérnek jutalékot közvetítői díjként, sőt a felfutás érdekében jelenleg több online apróhirdetési 

oldal ingyenesen működik. A találatok minőségének megőrzése viszont hatalmas kihívás 

jelent az oldalak üzemeltetői számára, ami akár azt is eredményezheti, hogy a jelenlegi 

felfutást követően sok vásárló inkább visszavándorol az azonnali tranzakció lehetőségét 

nyújtó aukciós piacterekre. Persze semmi sincs ingyen, így idővel a hazai szereplők is 

bevezetnek valamilyen fizetési rendszert, de nem várható, hogy a hirdetés feladása 

önmagában fizetőssé válna. Külföldi példák alapján a legvalószínűbb, hogy a találatok 

pontosításáért kérhetnek a vásárlóktól pénzt, vagy az eladók fizethetnek extra megjelenésért 

díjat. Emellett pedig arra is van példa, hogy csak egyes prémium kategóriák után szükséges 

http://gkienet.hu/hu/wp-content/uploads/2012/01/apro.JPG
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fizetni, mint például az ingatlan- vagy álláshirdetés. Magyarországon egyelőre még a piac 

felosztása zajlik, és korábban soha nem költöttek el annyi pénzt az apróhirdetési oldalak 

márkáinak népszerűsítésére online/offline kampányra, mint 2011-ben (több százmillió Ft-ot). 

Online hipermarketek 

A 2012-es év minden bizonnyal legalább annyi változást és izgalmat fog hozni az internetes 

értékesítésben, mint az ezt megelőző év. A média és telekommunikációs vállalatok az általuk 

kínált szolgáltatások és termékek internetes értékesítésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, 

így a következő évek várhatóan nagy fejlesztésekkel és felvásárlásokkal fognak telni. E 

közben a legnagyobb magyarországi internetes kereskedők folyamatosan bővítik a 

termékkínálatukat, és bár eredetileg különböző termékek kereskedelméből indultak, sőt eltérő 

értékesítési módokkal lettek sikeresek, mindegyik áruház az online hipermarketek, más néven 

webplázák létrehozásán dolgozik. A virtuális bevásárlóközpontok kínálata egyre szélesebb 

skálán mozog, és a „mindent egy helyen” elvet célozták meg. Az értékesítés történhet tisztán 

saját kínálatból – ez a gyakoribb – de már most is van példa olyan oldalra, amely csak 

közvetít és hagyományos példával élve, kirakatot biztosít a professzionális értékesítők 

számára. Ez az értékesítési filozófia pedig képes lehet arra, hogy – offline társaihoz hasonlóan 

– teljesen átrendezze az internetes vásárlásról alkotott képünket. A fejlesztéseknek további 

lendületet ad, hogy az internetes kereskedők legnagyobbika, az Amazon.com, már építi 

Szlovákiában a disztribúciós raktárát, ahonnan a közép-kelet európai piacot kívánják 

kiszolgálni.
10

 

Online Aukciók 

 Ugyanakkor egyre jobban teret hódítanak az internetes aukciós portálok is. Közülük 

a Vatera talán az egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb, A Vatera.hu a több mint 1.400.000 

regisztrált felhasználójának köszönhetően a hazai elektronikus kereskedelem legfontosabb 

szereplője. A Vatera.hu oldal 2000-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy eladók és 

vevők egymásra találását segítse. 

Az online piacteret néhány hazai egyetemista alapította 2000-ben elkötelezve magukat annak, 

hogy hazánkban egy új kereskedelmi platformot létrehozva a Vatera bárki számára lehetővé 

tegye az interneten keresztül történő kereskedést. Azóta is a Vatera küldetése az, hogy a 

                                                           

10
 http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rver%C3%A9s
http://www.vatera.hu/
http://gkienet.hu/hu/hirek/e-kereskedelmi-trendek-2011-ben/
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felhasználók bizalmára építve a vásárlók és eladók egymásra találását segítse egy olyan 

piactéren, ahol a legnagyobb kínálat és a versenyképes ajánlatok egyszerre vannak jelen. A 

vaterázók egyszerre lehetnek eladók és vásárlók is, így szinte bármely termék adásvételére 

lehetőség van az oldalon kényelmesen akár otthonról, az interneten keresztül
11

. 

A Vatera a 2012-ben is monopól helyzetben van az online piacterek versenyében. 

Fizetéssel kapcsolatos vélekedés 

A bankkártyás fizetést szívesebben választjuk személyes vásárlások alkalmával, mint online 

vásárlás esetén. Elsősorban a kisebb városokban vagy községben élők kerülik ezt a fizetési 

módot az e-boltokban – többek között ez derült ki a KutatóCentrum idei erre vonatkozó 

riportjából. Annak ellenére, hogy az egy online vásárlóra jutó átlagos költés nem változott 

jelentősen, az online piac összértéke nőtt 2010-hez képest.  Az online vásárlás térnyerése nem 

jár együtt az online fizetés terjedésével – derült ki a KutatóCentrum idei E-Shopping 

Reportjából, mely a lakossági online vásárlási szokásokat és trendeket vizsgálja. Míg a 

rendszeres internetezőkön belül az online vásárlók aránya 1 év alatt 48 százalékról 61 

százalékra nőtt, addig a bankkártya, illetve hitelkártya használatának aránya csak minimális 

mértékben emelkedett. Online megrendeléskor – hasonlóan a 2010-es adatokhoz – a vásárlók 

kevesebb mint egyharmada fizetett bankkártyával. A férfiak valamivel gyakrabban fizetnek 

ilyen módon, 38 százalékuk szokta online megrendeléskor bankkártyával is rendezni a 

számlát, míg a nőknek csak 22 százaléka. „Településtípus szerint ugyanakkor sokkal nagyobb 

különbségek figyelhetők meg: míg az e-boltokban a rendelés leadásakor a budapestiek 50 

százaléka használja kártyáját fizetésre, addig ez az arány a kisvárosokban 23 százalék, a 

községekben pedig már csak 17 százalék. Ezért a webshopoknak elsősorban a vidéki 

lakosokat kell meggyőzniük a kártyás fizetés előnyeiről, aminek fontos részét képezi az 

edukáció” – mondta el Györfi Anna, a KutatóCentrum kutatási projekt menedzsere.  

Továbbra is a készpénzes fizetés vezet, az e-boltok vevőinek 77 százaléka szokta ilyen módon 

is – postai utánvéttel, illetve futárnak történő készpénzes fizetéssel – rendezni a számláját. A 

második helyen az átutalás áll: a vásárlók 50 százaléka fizetett már átutalással online 

megrendeléskor. Ez a tavalyi évhez képest 6 százalékpontos növekedést jelent. 

 

                                                           

11
 http://www.vatera.hu/PR/ 

http://www.vatera.hu/PR/
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7. ábra 

 
Forrás: E-Shopping Report 2011 

 

A személyes vásárlások alkalmával szintén a készpénzes fizetés a legelterjedtebb, ugyanakkor 

a vevők 83 százaléka bankkártyát vagy hitelkártyát is szokott használni. A kártyás fizetést – 

az online vásárláshoz hasonlóan – leginkább a budapestiek (92%) és a nagyvárosiak (88%) 

választják, de a községekben, illetve falvakban élők 74 százaléka is szokott így fizetni. 

„Népszerűek az étkezési utalványok és a kuponok, illetve hűségpontok is. Utóbbiak 

elsősorban a nők körében, akiknek közel fele szokott ilyen módon fizetni. Ez is összefügg a 

közösségi vásárlást kínáló szolgáltatások sikerével, amelyek hasonló konstrukciót kínálnak 

online” – jegyezte meg a KutatóCentrum szakembere. 

Stagnál az egy főre jutó költés 

Az egy online vásárlásra átlagosan fordított összeg nem változott jelentősen az elmúlt évhez 

képest. 2010-hez hasonlóan a legtöbben (61%) maximum 10 000 forintot költöttek el 

legutolsó online vásárlásuk alkalmával, több mint 40 000 forintot pedig már csak az online 

vásárlók 7 százaléka fizetett ki. Ugyanígy az egy év alatt elköltött összegek terén sem volt 

jelentős változás. Legjellemzőbb (41%) továbbra is a 10 000 és 40 000 forint közötti költés 

volt. 100 000 forint feletti összeget ugyanakkor már csak az online vásárlók 15 százaléka 

fizetett ki egy év alatt. „Annak ellenére, hogy az egyes vásárlók költése stagnált, az online 

piac összértéke nőtt. Ez annak köszönhető, hogy 2010-hez képest jelentősen több volt az 

online vásárló” – magyarázta Györfi Anna. 

http://www.kutatocentrum.hu/images/galery/online_fizetes_620.png
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E-mailezés 

A rendszeresen e-mailező 18-24 évesek egyharmada használja levelezésre a mobiltelefonját – 

többek között ez derült ki a KutatóCentrum legfrissebb E-Mail User Reportjából. A szoftveres 

levelezőprogramokkal szemben tovább nőtt a webmail szolgáltatások előnye, míg az ingyenes 

szolgáltatók között a Gmail megközelítette a Freemailt.  Egyre többen használják e-

mailezésre a mobiltelefonjukat – mutatott rá a KutatóCentrum évente ismétlődő E-Mail User 

Report felmérése, amely a hazai aktív internetezők e-mail használatát vizsgálva átfogó képet 

nyújt az elektronikus levelezési szokásokról, az ehhez használt eszközökről és 

szolgáltatásokról, illetve azok ismertségéről. Míg 2009-ben a rendszeresen e-mailezők 9 

százaléka levelezett mobiltelefonján keresztül, addig 2010-ben már 11 százalékuk, 2011-ben 

pedig 18 százalékuk. "Ezen a területen ráadásul további növekedés várható az okostelefonok 

gyors terjedésének köszönhetően – mondta el Györfi Anna, a KutatóCentrum kutatási projekt 

menedzsere. – Egy másik felmérésünk, a Smartphone Report adatai szerint augusztusban a 

18-64 évesek 30 százaléka rendelkezett okoskészülékkel és további 28 százaléka tervezte, 

hogy fél éven belül beszerez egyet." A mobil e-mailezés terjedése ellenére a legtöbben 

továbbra is asztali gépen (83%), illetve laptopon (51%) szoktak levelezni. Jellemzően a 

fiatalok nyitottabbak az új eszközökre: a rendszeresen e-mailező 18-24 évesek 30 százaléka 

mobiltelefonján is küld és fogad leveleket, míg ez az arány a 45 év felettiek körében 10 

százalék körül alakul. 

 

Böngészők 

A szoftveres levelezőprogramok (Outlook, Thunderbird, Lotus Notes stb.) helyét egyre 

inkább átveszi az internetes böngészőkön keresztül történő e-mailezés. Míg két évvel ezelőtt a 

rendszeresen e-mailezők 46 százaléka használt leggyakrabban valamilyen webes szolgáltatást 

az e-mailek küldésére és fogadására, ez az arány mostanra 55 százalékra nőtt. Az internetes 

levelezést választók körében továbbra is a Mozilla Firefox a legnépszerűbb böngésző, 

ugyanakkor a Google Chrome megelőzte az Internet Explorert. A Chrome a fiatalok körében 

a legkedveltebb: a 18-24 évesek 34 százaléka a legtöbb alkalommal ezen keresztül e-mailezik, 

és mindössze 6 százalékuk első számú böngészője az Explorer. A 45 év felettiek jobban 

ragaszkodnak az Explorerhez, közel egyötödük ezt a böngészőt használja leggyakrabban 

levelezéshez, míg a Google böngészőjét valamivel kevesebben választjá 
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8. ábra 

 

Forrás: E-mail User Report 2012, Free-mail Report 2012 

 

E-mail szolgáltatók 

 

Az ingyenes e-mail szolgáltatók versenyében tovább folytatódott a Gmail diadalmenete: 

2009-ben Gmail-fiókkal rendelkezők 36 százaléka használta aktívan ezt a postafiókját, 2010-

ben 42 százaléka, 2011-ben pedig már 49 százaléka. "A felmérés eredményei összecsengenek 

a nemzetközi tendenciákkal. A comScore adatai szerint például a világszinten harmadik 

legnépszerűbb Gmail felhasználóinak száma egy év alatt 33 százalékkal nőtt, míg a 

legelterjedtebb Hotmail bázisa 2 százalékkal csökkent, a második helyen lévő Yahoo! Mail 

pedig mindössze 3 százalékkal tudott növekedni" – jegyezte meg Györfi Anna. Bár 

hazánkban a Freemail továbbra is őrzi vezető helyét, évről évre veszít pozíciójából. 2009-ben 
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még a Freemail-fiókkal rendelkezők 58 százaléka ellenőrizte rendszeresen ezt a postafiókját, 

2010-ben 56 százaléka, 2011-ben pedig mindössze 52 százaléka. 

Magyarországi fogyasztói szokások 

A TDK dolgozatomban elsősorban a fogyasztói szokásokat vizsgáltam, vásárlással 

kapcsolatos attitűdöket. Kíváncsi voltam, hogy vélekednek egy szolgáltatásról, termékről, ha 

azokról a vásárlók  fejében általánosságban véve még talán egy negatív érzés,gondolat is el 

van elültetve.  

A magyar vásárlók még mindig elsősorban az árak alapján döntik el, hogy milyen termék, 

szolgáltatás kell neki, kevésbé fontos a minőség, viszont a marketingnek nagy szerepe van 

abban, hogy a fogyasztók igényesebbé váltak. Ehhez nagy százalékban hozzájárul, hogy 

milyen jövedelemmel rendelkezik a vásárló, azonban ma már – amikor a fogyasztók 

többségéről  állíthatjuk, hogy az alapvető szükségletein felül nem nagy hányad amit a 

minőségre költhetne- tudatosítani lehet, hogy megfelelő fogyasztáskoncepcióval és adekvát 

választással mégis megcélozható a minőség. 

Fogyasztói attitűd 

– Gyors alkalmazkodás az új körülményekhez 

• Igényes 

• Kritikus 

• Tudatos (fogyasztóvédelem, egészségtudatosság) 

– A  minőségi és árközpontú fogyasztók aránya : 53 – 47 % (kb. nyugat-európai érték) 

– Vásárlói lojalitás hiánya 

– Új prioritásrendszer kialakulása 

• A bőség zavara 

• Rendkívül erős konkurenciaharc a vevők kegyeiért 

• Erőteljes reklámzaj 

• Növekvő árak, csökkenő reáljövedelem 

• Információs zavar 

• Elbizonytalanodás  

(botrányok, mi az egészséges) 

• Ár/érték arányt, vagy olcsón sokat 
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• Kínálat bősége és a fizetőképesség korlátozottsága 

• „Skizofrén” fogyasztó – mit olcsón és mit drágán?
12

 

 

Véleményem szerint az idősebbek még mindig nem olyan széles körben használják ki az 

internet adta lehetőségeket, mint a fiatalok, így nyílván az internetes vásárlások zömét is a 

fiatal vagy középkorú osztály tagjai kezdeményezik, és ez meglátszik az általuk vásárolt 

termékek és szolgáltatások jellegén is. 

Online vásárlási szokások kutatási háttere, kutatási kérdései 

Mivel dolgozatom lényegét az elektronikus kereskedelem, ezen belül is főként a B2C piacok 

működése, az e-vásárlási szokások alakulása alkotja, úgy vélem mindenképp szükség van 

saját tapasztalatok szerzésére, saját véleményalkotásra is ahhoz, hogy kompetens módon 

tudjak a témával foglalkozni. Kérdőívemet 18-25 évesek körében végeztem el.  

A TDK dolgozatomban arra keresem a választ, hogy vajon a fiatalok tudatosan vásárolnak-e, 

vagy például gyakran megvesznek olyan dolgokat, amelyekre éppen nincsen szükségük. A 

digitális és az online világ megváltoztatta a média használati szokásokat és nyilvánvalóan 

hatással van az Y generáció vásárlási szokásaira is. 

 A fiatalok internetes vásárlási szokásaival kapcsolatos kutatás terve 

Abban az esetben végzünk feltáró kutatást, amikor egy probléma, vagy jelenség létét sejtjük, 

de pontos meghatározásához, leírásához további ismeretekre van szükségünk. Kvalitatív 

kutatási módszert alkalmaztam először. Itt online megfigyelést, és online fókuszcsoportos 

megoldással éltem, kihasználva az internet adta előnyöket. Az online megfigyelést egy Video 

Screen Recording Programmal végeztem el 10 személlyel (5férfi – 5nő). Itt a vizsgált 

egyének internetes keresési szokásaira voltam kíváncsi, és ezzel a programmal tudtam is 

rögzíteni a megfigyelést. Egyénileg is összevetettem a keresési szokásaikat, valamint nemek 

szerint is megvizsgáltam azt. A feladat a 10 legnépszerűbb termék megkeresése volt a 

világhálón. Az online megfigyelést alátámasztandó, végeztem egy online fókuszcsoportos 

vizsgálatot is. Itt is az internet előnyeit kihasználva anonimitásukat megőrizve beszélgettem 

                                                           

12
 www.netaktiv.hu/magyarfogyaszto/.../feiner_peter_prezi.pdf 
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összesen 20, a célcsoportomból kiválasztott egyénnel. A nemek itt is fele-fele megosztásban 

alakultak. A TDK dolgozatom témáit érintő kérdéskörökről kérdeztem őket.  

A kvantitatív kutatást 187 fős mintán végeztem el. Itt is az internet előnyeit használtam ki és 

különböző közösségi oldalakon megosztottam, valamint fórumra is kihelyeztem. Itt a 

kvantitatív kutatásomnál kapott hipotéziseket teszteltem. 

Fiatalok online vásárlásával kapcsolatos kutatási ütemterv 

Megnevezés Időtartam 

Kutatási terv összeállítása 1 hét 

Kérdőív megszerkesztése 1 hét 

Kérdőív kódolása 1 nap 

Adatbevitel 3 nap 

Adatfeldolgozás 1 hét 

Kutatási eredmények összesítése 2 nap 

Kutatási jelentés elkészítése 2 nap 

Kvalitatív kutatás 

A piackutatásban alapvetően két féle módszercsoportot különítünk el, a kvalitatív és a 

kvantitatív kutatási módszert. Most először a kvalitatív kutatási módszert mutatom be. Ez a 

módszer a minőségi jellemzők felkutatásáért felelős. A célcsoportok gondolkodásmódját és 

várható reakcióit, cselekedeteit segít mélyebben megérteni. A kérdező és az alany sokkal 

közelebbi kapcsolatba kerül egymással, mint a kvantitatív kutatásnál. Hátránya, hogy 

megbízhatósága alacsony, nagyon magas a szubjektivitás  esélye, és alacsony az elérhető 

alanyok száma.
13
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http://mediapedia.hu/kvalitativ-kutatasi-modszer
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Kvalitatív kutatás szükségessége 

Ezen kutatáson belül két altípust különböztetünk meg egymástól. Ezek a beavatkozó, ill. a 

nem beavatkozó módszerek. A beavatkozó módszerhez tartozik a fókuszcsoport, mélyinterjú. 

A TDK dolgozatom hipotézis megállapításához online megfigyeléses módszert alkalmaztam. 

A megfigyelés célja, hogy a kérdőívben nyertnél mélyebb és nagyobb terjedelmű 

információkhoz jussunk a kutatás során azáltal, hogy a válaszadók saját kifejezésekkel 

önthetik szavakba gondolataikat, érzéseiket, fogalmazhatják meg indítékaikat. A megkérdezés 

kvalitatív kutatási eljárás, ezért nem reprezentatív és nem statisztikai jellegű eredményeket 

szolgáltat, a miértekre és a hogyanokra keresi a válaszokat. Az interjúkészítő rugalmas 

interjúvázlat (guide line) segítségével kérdezi a célszemélyt, a nyitott kérdéseket a 

megkérdezett személy gondolkodásához, beszédkészségéhez, szóhasználatához igazítva, ezzel 

is elősegítve a bizalmas légkör létrejöttét. 

Online megfigyelés 

A következőkben a kvalitatív kutatás eredményeit mutatom be. Azért végeztem online 

megfigyelést, hogy pontosabb képet kapjak, hogy a 18-25 éves nők, illetve férfiak milyen 

módon interneteznek, a megadott termékeket, melyik oldalon keresik, vagy milyen mértékben 

használják a Google-t. A saját kutatásomban meghatározott tíz terméket a Kutató Centrum 

kutatási eredményei alapján határoztam meg.  

 

Videó tapasztalatok  

Férfiak  

Elmondható, hogy a férfiak több dolgot 

néznek meg mint a nők, nem csak az 

érdeklődésükkel kapcsolatban. Sokkal 

céltudatosabbak,  mint a nők. Releváns 

találattal azonnal felkelthető a figyelmük. 

 

Nők  

A nők főleg csak az őket érintő, érdeklő 

témákkal foglalkoznak leginkább (nagyon 

csapongó a figyelmük), viszont egy új 

divat, trend, bulvár hír vagy éppen pletyka 

azonnal felkelti a figyelmüket. (Tematikus 

navigálás ajánlott!) 
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A résztvevők fele férfi fele nő volt, a legfiatalabb 18 éves férfi a legidősebb 25 éves nő, 6 

diplomás volt köztük (4nő, 2 férfi) 

Elmondható hogy mindegyikük a teszt előtt 2 héten belül vásárolt valamit online, a kupon, 

meleg étel és a könyv volt ami többször is előfordult.Ezeket mind a megszokott oldalakon 

vették meg. 

Azok akik olyan szolgáltatást kerestek a feladatok alatt, amikre valóban szükségük lenne, ők 

stabilan és gyorsabban kerestek (tudták mit akarnak), a google-t maximum a legjobb ár miatt 

használták, vagy a keresett termék szolgáltatója miatt.  

Fiktív vásárlások adatai: 

 Könyv 

Amikor könyvet kellett megkeresniük a kiválasztott egyéneknek, akkor legtöbben a Bookline, 

és Libri oldalára mentek automatikusan, viszont a férfiaknál túlnyomó többségben a Google 

volt az azonnali kiindulási pont. 

 Melegétel  

Főleg a pizza, és a rendszeres menü szállítók a nyertesek ebben a termékkategóriában: 

pizza.hu és a NetPincér a fő nyertes országos lefedettség és helyi keresés miatt + nagy 

választék. 

Akik ezekben a nagyobb keresőkben megtalálják a számukra megfelelő helyet ahonnan 

többször is rendelnek, a későbbiekben már közvetlen onnan fognak rendelni, ha csak valami 

újat akarnak akkor térnek vissza a nagy választékot adó portálokra.  

 Háztartási gép 

A kiindulási oldal nők körében főleg a Google, a férfiaknál pedig az árukeresők, vagy a 

Vatera. Háztartási gép vásárlása esetén, főleg ha nagyobb értékű a termék, akkor részletesebb 

információt kerestek a termékekről, főleg az esetleges problémákra, hibákra voltak 

kíváncsiak. Majd az árhoz tartozó szolgáltatásokra is kíváncsiak voltak Pl: házhozszállítás 

költsége 

A teszt alatt porszívót négyen, hűtőt hárman, és úgy szintén hárman mikrót vásároltak. 

Ezekből  heten végül árukereső oldalakon vették volna meg (arukereso.hu, olcso.hu, 
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olcsobbat.hu) és hárman  pedig a google segítségével talált rá a számára legmegfelelőbb 

oldalra. (pl. hutomosogep.hu) 

 Számítástechnikai termék 

A résztvevőkből 7-en a Google segítségével kezdték meg a próbavásárlást, és mind a heten 

egy árukeresőn találták meg a vásárolni kívánt terméküket, hárman pedig az általuk preferált 

webshopban kezdték  a keresést, egyikük a kiinduló oldalon meg is találta, a másik kettő 

pedig a második kedvenc  általa  ismert oldalon találta meg a készülékét, (csak a számukra 

már bevált webshopokon mentek keresztül)  

 Műszaki cikk 

Műszaki cikk vásárlásánál három db tv, két db dvd-lejátszó és és öt db mobil vásárlás történt. 

hárman találták meg a  megfelelő telefont különböző szolgáltatónál (két Telenor és egy 

Vodafone). 5-en keresőportálon, ketten pedig a saját már előzőleg is bevált webshopjukban 

vásárolták volna meg a kiválasztott műszaki cikküket. 

 Utazás, üdülés 

Utazással, üdüléssel kapcsolatos vásárlásnál elmondható, hogy a kuponos oldalak és a 

Vatera/Teszvesz oldalak az elsődleges választások, utána másodiknak a last minute/ fapados 

járatok mellett döntöttek, maga az oldalak megtalálása rövid időbe került (mindenki ismert és 

gyakran nézegetett ilyen oldalakat, az idő főleg a megfelelő ár és hely kiválasztására ment el)  

 Kultúra 

Érdeklődés tekintetében először a mozijegyek, majd a színház volt a választás. A Palace és 

Cinema mozi hálózatok a legkedveltebbek ebben a témakörben, amennyiben elakadtak a 

Google-lel kerestek tovább. 

 Bank és pénzügyek 

Az alábbi termékekből, egyikük sem akart online vásárolni, személyesen tapasztalatok nélkül. 

Mivel ezen ügyek legtöbbjéhez szükséges a személyes jelenlét, vagy az élő információk. 

Ezért itt nem volt konkrét választott oldal ahol megrendelik, csak kiinduló oldal, és termék, az 

időt 2-3 perc körül zártam le mindenkinél. 
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Ebben a kategóriában, igazából mindenkinél feltétlen szükséges a személyes kapcsolat, a 

személyes jelenlét a megkötésnél, hogy minél pontosabb képet kapjanak a szolgáltatásról – 

elmondható hogy nem igazán bíznak sem a bankokban, sem a biztosítási cégekben. Inkább az 

emberi ajánlás ami hatással lehet rájuk. 

 Interneten rendelhető egyéb szolgáltatások: 

Itt egyértelműen a főbb és ismert szolgáltatók voltak a kiindulás alapjai, csak úgy mint a 

vásárlási cél oldal, mindenki internetet akart vásárolni, vagy olyat ami neki van, vagy olyat 

amit szeretne csak nála nem elérhető. 

 Felnőtt tartalmak: 

Ennél a témánál abszolút a Google szolgáltatását vették igénybe. Felnőtt tartalomban az 

alkoholt keresték a legtöbben, itt mindenki a Google-ből indult ki, szimpátia alapján választva 

a találatok között. Négyen pedig erotikus tárgyat vásároltak a fiktív vásárlásnál. 

Online fókuszcsoportos kutatás eredménye - online vásárlás témakörében 

Az online megfigyelés után elvégeztem egy online fókuszcsoportos kutatást. Itt fontos volt, 

hogy online úton végezzem a vizsgálatot. A beszélgetés színhelye egy chat-szoba volt, ahol 

egy moderátor(jelen esetben én) irányításával, az interneten, írásban történik a véleménycsere. 

A módszer legfőbb előnyei, hogy őszintébb válaszok születhetnek az online közeg miatt. 

Segítségével könnyedén áthidalhatjuk a földrajzi akadályokat, kiszűrhetjük a 

véleményvezérek. 

A csoportbeszélgetés alatt többféle játékos megoldást alkalmazhatunk a vélemények 

feltárására. Ilyen lehet többek között a mondatkiegészítés, asszociációs feladatok, képek sorba 

rendezése vagy szöveghez társítása, filmek, hanganyagok értékelése. A megbízó figyelemmel 

kísérheti a beszélgetést, és folyamatosan tarthatja a kapcsolatot a moderátorral.
14
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A kérdésre, hogy miket vásárolnak a következő válaszok születtek: 

• Könyv 

• Repülőjegy 

• Színház, mozi és koncertjegy 

• Melegétel 

• Kupon + ezen keresztül különféle termékek & szolgáltatások 

• Szállásfoglalás, autóbérlés 

• Mobiltelefon-egyenleg feltöltés 

Megkérdeztem, hogy mi(k) a legfontosabb szempont(ok) online vásárlásnál. A következőket 

válaszolták: 

• Kényelem 

• Kedvezmény 

• Gyors (számít pl. jegyek esetén) 

• Hatékony 

• Könnyű keresés 

• Egyszerre látszanak a lehetőségek 

• Impulzusvásárlás szerepe (kupon!) 

• ,,Fizikai” termékek: csak kipróbálást követően (pl parfüm) VAGY pénzvisszafizetési 

garancia  

 

E-Piacterekről való vélemények: 

• Vegyes megítélés:  

• ,,tartok tőle, nem rendeltem még” 

• ,,már rendeltem, probléma merült fel” 

• ,,eddig mindig minden rendben volt” 

• Referencia személyek szerepe fontos 

• Nemzetközi (Amazon, Ebay) megítélése jóval kedvezőbb, mint a magyar (Vatera, 

Teszvesz) 
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Kvalitatív kutatás hipotézisei 

H1: Design fontos a fiataloknál 

H1 kifejtése: Nagyon nagy szerepet fektetnek a 21. században arra, hogy a különböző 

színű termékeket (lásd. Fehér iPhone) külön termékként próbálják eladni, exluzívabb 

üzenettel. 

Ld: 16.ábra 

 

H2: Fizetésnél jobban szereti a bankkártyás fizetést 

H2 kifejtése: Feltételezem, hogy a 18-25 éves korosztály használja a szülei bankkártyáját 

Ld: 23.ábra 

 

H3: Nők figyelme csapongóbb, mint a férfiaké 

H3 kifejtése: Általános pszichológiai megállapítás, hogy a nők több mindenre, de 

felületesebben tudnak figyelmet fordítani 

 

H5: Vannak olyan termék kategóriák, amiket nem vásárolnak offline boltban, csak 

internetes vásárlás során 

H5 kifejtése: Az online vásárlás egyik tulajdonsága, hogy személytelenebb mint a offline 

vásárlás. Pl. erotikus termékek 

Ld: 21.ábra 

 

H6: A fiatalok leginkább Facebookon tájékozódnak vásárlás előtt H6 kifejtése: A fiatalok 

kb. 90%-a a facebookot napi rendszerességgel használja. Pl. a Vatera (online piactér) 

facebook oldalának legfőbb célcsoportja a 18-24 éves korosztály a Vatera facebook 

oldalának adatai alapján 

Ld: 20.ábra 

 

 

H7: A fiatalok nagy része rendelkezik okos telefonnal 

H7 kifejtése: Mivel információs társadalomban élünk és nagyon intenzív az információ 

áramlása, ezért fontosnak tartják a naprekész információk birtoklása miatt az okostelefon 

használatát 

Ld: 9.ábra 
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H8: Fiatalok rendszeresen (havonta) vásárolnak online módon 

H8 kifejtése: Feltételezésem szerint a fiatalok időhiány miatt a gyors, kényelmes vásárlási 

formát részesítik előnyben, melyet teljes mértékben kielégítenek az online vásárlás adta 

lehetőségek 

Ld: 12.ábra 

 

 

H9: Kényelem az első számú előny az online vásárlásnál a fiatalok számára 

H9 kifejtése: Az online vásárlásnál nincsenek hosszú sorok, nincs fizikai akadály. Könnyű 

a termék összehasonlítása mind paraméter, mind ár tekintetében. 

Ld: 16.ábra 

 

 

H10: Ár-érték arány fontos a fiataloknál  

H10 kifejtése: A magyar társadalom legfontosabb szempontja vásárlásnál az ár-érték 

arány. Feltételezem, hogy ez a fiatalokra is vonatkozik. 

Ld: 16.ábra 

 

 

Kvantitatív kutatás 

A kvantitatív módszer mindig számszerű eredményeket produkálnak (mennyi?, hányan?, hány 

százalék? stb). Lényege a mennyiségi mérés, az adatok szárazak, számszerűek. 

Megbízhatósága magas, viszont érvényessége alacsony. A kutató legtöbb esetben nem is 

találkozik az alannyal, csak a kérdezőbiztosok által lekérdezett szigorúan strukturált 

kérdőívet, vagy esetleg a már rögzített adatokat ismeri. Hátránya, hogy figyelmen kívül 

kénytelen hagyni azokat a tényezőket, amit a kérdőív rögzíteni nem tud, így az eredmény 

olykor torzulhat.
15
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Kvantitatív kutatás szükségessége  

A kérdőíves kutatás egy olyan standard adatgyűjtés, amely során egy formális kérdőív segítségével 

szerzi meg a kutató a számára releváns információkat a megkérdezettektől. A TDK dolgozati 

kutatásomban kérdőíves megkérdezés is szerepel. Kérdőíves módszert is alkalmaztam a nagyobb 

tömeg elérése végett. Itt a kvalitatív kutatásomból származtatható hipotéziseimet fogom tesztelni a 

kiválasztott célcsoportomnál. 200 főt kérdeztem közösségi oldalakon, fórumokon. 

Kvantitatív kutatás eredményei –  Kérdőív elemzés 

A kvalitatív kutatásomban kapott hipotéziseket a kvantitatív kutatásom adatain keresztül 

tesztelem.  

A kérdőívemet különböző közösségi oldalakon, és fórumon osztottam meg. 186 kitöltő 

segített abban, hogy a TDK dolgozatomban kapott kutatási eredmény minél inkább 

reprezentatív lehessen.  

Az általam elvégzett kutatásban rákérdeztem ugyanazokra a kérdésekre, mint amit a 

különböző kutató cégek is elvégeztek országos szinten, különböző korcsoportoknál.  

 

Tizenhét kérdést tettem fel, (plusz demográfiai kérdéseket) azzal kapcsolatban, hogy milyen 

internetezésre alkalmas készülékeket használnak, milyen gyakran, miket tartanak az online 

vásárlás legfőbb előnyének, illetve hátrányának, valamint, hogy milyen tényezők a 

legfontosabbak számukra egy online vásárlás során. Rákérdeztem arra is, hogyan értékelik 1-

5-ös skálán az online vásárlási felületeket és folyamatokat.stb… 

Minta összetétel 

-  58% nő, 42% férfi 

- A legnagyobb arányban, azaz a 24%-a a kitöltőknek 25 éves volt, majd a második 

legnagyobb arány a 24 évesek csoportja volt (18%) 
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                                             27.ábra 

Életkor

3%
8%

9%

8%

15%

15%

18%

24%
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20

21

22

23

24

25

 
     Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

- A legnagyobb arányban a hajadonok voltak jelen a kitöltőim között (40%) 

- 41% Budapesten lakik, 38% megyeszékhelyen, 13% egyéb város, falu, 7% pedig külföldön 

él. 

 

                                       28.ábra 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

- A 18-25 éves korcsoportomból 35% gimnáziumot, 50% pedig főiskolát, egyetemet végzett. 

 

 

 

29.ábra: Végzettséged? 
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Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

44%-a a válaszadóknak már dolgozik, 20% dolgozik és mellette pedig tanul is, 26% pedig 

csak tanul. 4% volt a kitöltőim között akik, nem dolgoznak egyáltalán. 

 

 30.ábra: Dolgozol jelenleg? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

 

88% alkalmazotti pozícióban dolgozik jelenleg, nincs felsővezető a célcsoportomban. 
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31.ábra: Foglalkozásod: 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

186 válaszadóból 89%-a a válaszadóknak rendelkezik laptop-pal és netbook-kal. Majdnem 

60%-nak van asztali számítógépe, és több mint 50%-nak van okostelefonja.   

 

9. ábra:  Rendelkezel az alábbi eszközzel? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

Arra a kérdésre, hogy használják-e rendszeresen ezek az eszközöket rendszeresen, az asztali 

számítógépnél, és a netbook,laptopnál majdhogynem megegyezik az érték az előbbi kérdésnél 

megkapott értékkel, viszont a okostelefonok használati gyakoriságánál az okostelefonok 

lemaradtak a kütyük birtoklási arányával szemben. Itt 44%-uk használja csak rendszeresen az 

59% 

89% 

8% 

52% 

3% 
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okostelefonját, annak ellenére, hogy az előző kérdésnél kiderült, hogy 52%-uk rendelkezik 

eme készülékkel. 

10. ábra: Használod-e rendszeresen az alábbi eszközöket? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

 

A következő kérdésemre, miszerint melyik e-mail fiókot használják, magasan a gmail.com 

választ jelölték be a legtöbben. (83%) Ezt követi a sorban a freemail.hu 37%-kal. A sereghajtó 

ennél a kérdésnél a yahoo.com 8%-kal. 

11. ábra: Melyik e-mail fiókokat használod? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

 

76 fő, azaz a válaszadók 41%-a havonta vásárol interneten terméket vagy szolgáltatást. Tehát 

18-25 éves korosztálynál, majdnem a válaszadók fele vásárol rendszeresen. 31%-uk a 

55% 

88% 

7% 

44% 

2% 

9% 

37% 

83% 

15% 

8% 

11% 
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válaszadóknak félévente vásárol online. Nagyon kevés, azaz 2% annál a válasznál az érték, 

miszerint még sosem vásároltak online. 

12. ábra: Milyen gyakran vásárolsz termékeket vagy szolgáltatást inerneten keresztül? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

A  kitöltők 1% híján azt a választ jelölték meg az online vásárlás legfőbb előnyének, hogy ezt 

a folyamatot az otthonukban kényelmesnek elvégezhetik. Második legfontosabb tényezőként 

azt jelölték meg, hogy kedvezőbb áron jutnak így a termékhez, szolgáltatáshoz. Ezt követte az 

a pozitív tulajdonság, hogy földrajzi korlátok nélkül, szinte bárhonnan bármilyen termék 

megszerzésére képessé teszi őket. Ami legkevésbé foglalkoztatja az embereket ennél a 

kérdésnél, az a személyre szabottság. (3%) 
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14% 

13% 

2% 



 
 

 

42 

13. ábra: Mit tartasz az online vásárlás legfőbb előnyének? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

Az online vásárlás legfőbb hátrányának a legtöbben azt tekintik, hogy fizikailag nincs ott a 

termék, tehát nem tudják megtekinteni, kipróbálni. Ezt követi fej-fej mellett 35%-kal azok a 

tényezők, hogy bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy épségben megérkezik-e a termék, 

bonyolultabb a panaszkezelés, valamint bizonytalanok abban is, hogy visszaélnek-e a 

megadott adataikkal. 1%-uk jelölte meg azt, hogy a vásárláshoz internet szükséges, ami nem 

mindenhol elérhető. Ebből is látszik, hogy Magyarország mind lefedettségben, mind a 

rendelkezésre álló internetkapcsolatok számában nagyon jó helyet foglal el.  

 

71% 

99% 

74% 

46% 

21% 

96% 

53% 

3% 

19% 

71% 

90% 

37% 

23% 
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14. ábra: Miket tartasz az online vásárlás legfőbb hátrányának? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

A fiatalok online piactereket (vatera.hu, teszvesz.hu) használnak 60%-ban leginkább az online 

vásárlási felületek közül. 44%-a a válaszadóknak pedig árösszehasonlító oldalakat preferál 

leginkább ilyen pl. a depo.hu, olcsobbat.hu. Apróhirdetési oldalakat jelölték be ennél a 

kérdésnél a legkevesebben, minden ötödik válaszadó gondolja, hogy megtalálja a magának 

való terméket, szolgáltatást apróhirdetési oldalakon. 

15.ábra: Milyen online vásárlási felületeket használsz általában? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

82% 

8% 

27% 

28% 

35% 

35% 

5% 

1% 

35% 

44% 

60% 

18% 

30% 

30% 

22% 

10% 
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A 18-25 éves fiataloknál a legfontosabb szempont az online vásárlásnál az ár-érték arány 

69%-kal. Ezt követi az ár, majd a kényelem 44%-kal. A design, mint szempont egyáltalán 

nem fontos a fiatalok számára. 13%-uk 

16.ábra: Milyen szempontok vezérelnek az online vásárlás során? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

17.ábra 

Mennyire fontosak az alábbi szempontok az online vásárlással 

kapcsolatban?
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17

15

8

89

69

32

24

39

65

38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ismerjem az adott boltot

Az adott cég ne csak online bolttal rendelkezzen

Ismerjem a futárszolgálatot

A termék épségben érkezzen meg

A termék időben érkezzen meg

Legyen lehetőség személyes átvételre

Legyen készpénzes fizetési lehetőség

Ingyen házhozszállítás

Tudat, hogy az így vásárolt termékre is van garancia

A bolt rendelkezzen ügyfélszolgálattal

1-Egyáltalán nem fontos 2-Nem fontos 3-Semleges 4-Fontos 5-Nagyon fontos

 

Forrás: Saját szerkesztés 

44% 

69% 

31% 

32% 

48% 

13% 

24% 

1% 
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A fiatalok számára a legfontosabb szempontok egy online vásárlással kapcsolatban, elsősorban, hogy a 

termék épségben érkezzen meg, időben érkezzen meg, valamint, hogy a vásárolt termékre legyen 

garancia. A legkevésbé fontos tényezők pedig, csak online bolttal rendelkezzen az adott cég, továbbá 

ismerje a futárszolgálatot, és a készpénzes fizetési lehetőség sem elsődleges szempont. 

18. ábra 

Mennyire fontosak az alábbi szempontok az online vásárlási felülettel 

kapcsolatban?
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8

8

26

19

9
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32
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31

26

19

37
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88

4

28

6

77

10

39

63

71

11

28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Legyenek képek a termékekről

Legyenek videók a termékekről

Összes terméket tartalmazó online katalógus

Az online katalógus legyen letölthető

Ismertetve legyenek a termék paraméterei 

Fel legyen tüntetve, hogy kinek ajánlott

Legyen használati útmutatója / leírása

 Termékre vonatkozó garanciális feltételek ismertetése

A vásárlásról érkezzen visszaigazoló levél

A termékekről lehessen írni vásárlói véleményt

A termékről írt vásárlói vélemények olvashatók legyenek

1-Egyáltalán nem fontos 2-Nem fontos 3-Semleges 4-Fontos 5-Nagyon fontos

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A legfontosabb ennél a kérdésnél hogy legyenek képek az adott termékről, ismertetve 

legyenek a termék különböző paraméterei és a vásárlásról visszaigazoló levél érkezzen. Ami a 

legkevésbé fontos szegmentumok közé tartozik, hogy fel legyen tüntetve, hogy kinek ajánlott, 

legyen elérhető idegen nyelven, és az online felület akadály mentes legyen. (18.ábra; 19.ábra) 

 

 

 

 

 

 

19. ábra 
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Mennyire fontosak az alábbi szempontok az online vásárlási felülettel 

kapcsolatban?
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9

11
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Legyenek online kedvezmények

Online vásárlás esetén is legyen törzsvásárlói kedvezmény

Gyors regisztrációs lehetőség az oldalon

Ismerjem az adott online felületet

Ismerős ajánlja figyelmembe az adott online felületet

Legyenek a weblapon ajánlott termékek

A weblap legyen elérhető idegen nyelven is

Az online felület akadálymentes legyen 

Az weblap felépítése legyen átlátható

Az weblap felépítése legyen ésszerű

Az weblap rendelkezzen részletes keresővel

1-Egyáltalán nem fontos 2-Nem fontos 3-Semleges 4-Fontos 5-Nagyon fontos

     Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

20.ábra: Hol szoktál a vásárlást megelőzően információt gyűjteni? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 
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5% 



 
 

 

47 

Arra a kérdésre, hogy vásárlást megelőzően hol szoktak információt gyűjteni, a válaszadók 

91%-a a ’Keresőben (pl. Google)’ választ jelölte be, majd ezt követte 63%-kal a közvetlenül a 

termék, gyártó, értékesítő, szolgáltató honlapján. A legkevesebb jelölést kapták a 

linkgyűjtemények, gyűjtőoldalak.  

21. ábra: Milyen termékeket vásárolt online az elmúlt fél évben? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

Tizenhal terméket helyeztem el, mint opció annál a kérdésnél, hogy milyen terméket 

vásároltak online az elmúlt félévben. 44%-a a kitöltőknek könyvet és újságot vásároltak, 39% 

melegétel-t rendelt, 33% pedig belépőjegyet (színház, mozi, koncert) vett. Hideg élelmiszer-

és italrendelést és szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatásokat vettek igénybe a 

legkevesebben.(5%;7%) 
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44% 

39% 
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11% 

9% 
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33% 

26% 

7% 
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11% 
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22.ábra: Mennyit költesz átlagosan online vásárlás során? 

 

Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

A kitöltők 37%-a az 5.000-10.000Ft-os sávot jelölték be, tehát ennyit költenek átlagosan egy 

online vásárlás esetén. Ezután a legnagyobb arányban az 1000-5000Ft-os költési 

hajlandóságot jelölték, ez a célcsoportomból választ adók 24%-a. A legkisebb arányszámot 

(2%) az 1000Ft alatti sávnál kaptam. 

   23. ábra 

Online fizetésnél mely fizetési módokat alkalmaztad már?
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%

Előre utalás

Bankkártyás fizetés

KP-s fizetés az üzletben termék személyes átvételekor

KP-s fizetés a futárnak a termék személyes átvételekor

PayPal-os fizetés

1-Sosem alkalmazom 2-Nem alkalmazom 3-Semleges 4-Alkalmazom 5-Mindig alkalmazom

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az online fizetésnél a fiatalok a személyes átvételt preferálják a leginkább, legyen szó 

futártól, vagy az üzletben való termékátvételről. Viszont a bankkártyás fizetést alkalmazzák a 

2% 

24% 

37% 

17% 

18% 

3% 
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személyes átvétel után a legtöbben. A legkevésbé a PayPal-os fizetést alkalmazzák a 

legkevésbé. Ez Magyarországon még nem annyira ismert (eBay-en így fizetnek a vásárlók) 

 

 

24. ábra 

Mennyire tartod megbízhatónak az alábbi fizetési módokat?
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Előre utalás

Bankkártyás fizetés

KP-s fizetés az üzletben termék személyes átvételekor

KP-s fizetés a futárnak a termék személyes átvételekor

PayPal-os fizetés

1-Egyáltalán nem megbízható 2-Nem megbízható 3-Semleges 4-Megbízható 5-Teljesmértékben megbízható

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mikor azt kérdeztem, hogy mennyire tartják megbízhatónak a különböző fizetési módokat, itt 

látható, hogy a személyes átvételnél sokkal több bizalmuk van a vásárlással kapcsolatban. A 

bankkártyás fizetés és a Pay-Pal-os fizetés arányai majdnem megegyeznek. A sereghajtó 

ennél a kérdésnél az előre utalás volt. 11%-ka bízik a válaszadóknak ebben a fizetési módban. 

                                

 

                                  25. ábra 
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Forrás: saját kutatás, google spreadsheets táblázati forma 

 

Arra a kérdésemre, hogy érte-e már őket rossz tapasztalat 80%-uk nemleges választ adott. 

Azok közül akik azt mondták, hogy érte, kategorizáltam a panaszuk jellegét. 44%-uk olyan 

választ adott, ami arra utalt, hogy nem azt kapták, ami leírásban volt. 29%-uk nem kapta meg 

egyáltalán a terméket. 12%-a a válaszadóknak leírta, hogy nem érkezett meg a feltüntetett 

időben a termék. 

 26.ábra 

Milyen rossz tapasztalat ért online vásárlás 

során?

44%

29%

12%

6%

9% nem azt kaptam amit

vártam/leírásban volt

nem kaptam meg a

terméket

nem érkezett meg

időben

posta miatt veszett e l

egyéb

 

Forrás: saját szerkesztés 

Hipotézisek ellenőrzése  

A hipotéziseimet a kvantitatív kutatásom után ellenőrzöm. Ezek az alábbi táblázatban 

láthatóak: 

 

H1: Design fontos a fiataloknál 
 elvetem 

H2: Fizetésnél jobban szereti a bankkártyás 

fizetést 

 elfogadom 

H3: Lányok érdeklődése szerteágazóbb, a 

fiúkéhoz képest 

 elfogadom 
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H5: Vannak olyan termék kategóriák, amiket 

nem vásárolnak offline boltban, csak internetes 

vásárlás során 

 elfogadom 

H6: A fiatalok leginkább Facebookon 

tájékozódnak vásárlás előtt 

 elvetem 

H7: A fiatalok nagy része rendelkezik okos 

telefonnal 

 elfogadom 

H8: Fiatalok rendszeresen (havonta) vásárolnak 

online módon 

 elfogadom 

H9: Kényelem az első számú előny az online 

vásárlásnál a fiatalok számára 

 elfogadom 

H10: Ár-érték arány fontos a fiataloknál   elvetem 

Összefoglalás 

Dolgozatom befejezéséül összefoglalom a kutatásaimból nyert összefüggéseket.  

Összességében elmondható, hogy az internetes vásárlás a XXI. Században nagyon nagy 

relevanciával bír. Nagyon nagy jövő áll előtte, hisz tele van lehetőségekkel. Remélhetőleg az 

elkövetkezendő években az állam továbbra is hozzájárul majd a háztartások számítógéppel és 

internettel való ellátottságához. Ezzel újabb távlatok nyílhatnak meg mind a fogyasztók, mind 

az eladók számára. Az online értékesítésben/vásárlásban sok lehetőség rejlik és életünket is 

nagyban megkönnyíti.  

A fiatalok internet használati és online vásárlási szokásai olyan potenciált mutatnak, amire 

érdemes a jövőben az online cégeknek - innovatív megoldásokkal – különböző piaci 

folyamatokat kidolgoznia és üzleti modelleket kiépítenie. Mindehhez további fejlesztésekre, 

finomításokra van szükség, de nem csak informatikai értelemben, hanem jogi értelemben is.  

A legnagyobb hangsúlyt azonban a bizalom elnyerésére, az internetes vásárlások 

biztonságosságának növelésére kell fektetni. Ez persze nem egyszerű dolog, de megéri 

odafigyelni és költeni is rá, hisz többszörösen megtérülnek a költségek a későbbiekben. 
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A vásárlási döntési folyamatokat és döntési típusokat összehasonlítva megállapítható, hogy az 

igazán lényeges eltérés a szituációs hatásokban figyelhető meg, mert más ingerek érik a vevőt 

online és offline vásárlás esetén. Más-más érzékszervek dominálnak. Több apróbb eltérés is 

megfigyelhető.  

A dolgozat kvantitatív szakaszában a kérdőív eredmények még inkább megerősítették azt a 

tényt, hogy az online vásárlás egyre szélesebb körben elterjedt, valamint azt, hogy a 

bizalmatlanság negatívan hat erre a vásárlási módra. Egyre többen választják a vásárlásnak ezt 

a módját, ami időt és energiát spórol meg, ami a mai rohanó világban a két legértékesebb 

tényező. 
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Melléklet  
Online vásárlási szokások - Kérdőív 

Németh Zsuzsanna vagyok, az Edutus (MÜTF) végzős hallgatója. A TDK témám az e-kereskedelem, azon belül 

is az online vásárlási szokások. A dolgozatok elkészítéséhez kérném segítséged! A kérdőív anoním. A megadott 

adatokat bizalmasan kezelem. A kérdőív kitöltése kb. 5percet vesz igénybe! Segítségedet előre is köszönöm! 

*Kötelező 

1. Rendelkezel az alábbi eszközzel? *Többet is jelölhetsz! 

  Asztali számítógép 

  Laptop vagy netbook 

  Táblagép (tablet pc) 

  Okostelefon (pl. iPhone, androidos telefon) 

  Egyéb:  

2. Használod-e rendszeresen internezetésre az alábbi eszközöket? *Többet is jelölhetsz! 

  Asztali számítógép 

  Laptop vagy netbook 

  Táblagép (tablet pc) 

  Okostelefon (pl. iPhone, androidos telefon) 

  Egyéb:  

3. Melyik e-mail fiókokat használod? Példa: e-mailcím végződése *Többet is jelölhetsz! 

  citromail.hu 

  freemail.hu 

  gmail.com 

  hotmail.com 

  yahoo.com 

  Egyéb:  

4. Milyen gyakran vásárolsz terméket vagy szolgáltatást interneten keresztűl? *Kérlek csak azt tekintsd 

vásárlásnak, amikor valamilyen módon fizettél a megrendelt termékért, szolgáltatásért! 

  Rendszeresen (havonta) 

  Néhány havonta (félévente) 

  Alkalmanként (évente) 

  Ritkán (kipróbáltam, de nem szoktam) 

  Még sosem vásároltam interneten keresztül 
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5. Miket tartasz az online vásárlás legfőbb előnyeinek? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Leegyszerűsíti a vásárlási folyamatot 

  A vásárlás az otthonomból elvégezhető 

  Házhoz jön a termék 

  Így nagyon sok időt tudok megspórolni 

  Nem költöm feleslegesen a pénzem egyéb a boltban meglátott termékekre 

  Kedvezőbb áron jutok a termékhez 

  A termékkel kapcsolatos információkat bármikor elérem az interneten 

  Online vásárlás esetén gyakoriak a személyre szabott ajánlatok 

  A növekvő termékválaszték folyamatosan nyomon követhető az online felületen keresztül 

  A különböző online felületek igénybevételével könnyedén összehasonlíthatom a hasonló termékek 

árait 

  Földrajzi korlátok nélkül, szinte bárhonnan bármilyen dolog beszerzésére képessé teszi az ember 

  Így a vásárlás felesleges sorban állás nélkül végezhető el 

  Így a vásárlás utazási költség nélkül végezhető el 

6. Miket tartasz az online vásárlás legfőbb hátrányainak? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Nincs lehetőségem a termék megtekintésére / kipróbálására 

  Nem kapok elegendő tájékoztatást a termékkel kapcsolatban 

  Általában előre kell fizetni 

  Meg kell adnom a személyes adataimat 

  Nem tudom, hogy épségben megérkezik-e a megrendelt termék 

  Bonyolultabb a panaszkezelés / reklamáció 

  Az online vásárlás személytelen 

  A vásárláshoz internet szükséges, ami nem mindenhol elérhető 

  Visszaélhetnek a megadott adataimmal 

7. Milyen online vásárlási felületeket használsz általában? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Árösszehasonlító oldalak (például: depo.hu, olcsobbat.hu) 

  Online piacterek (például: teszvesz.hu, vatera.hu) 

  Apróhirdetéses oldalak (például apronet.hu) 

  Termékspecifikus webáruházak (például: markascipo.hu) 

  Cégspecifikus webáruházak (például: adidasaruhaz.hu) 

  Akciókat összegyűjtő webáruházak (például: qponverzum.hu) 

  Egyéb:  
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8. Milyen szempontok vezérelnek az online vásárlás során? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Kényelem 

  Ár-érték arány 

  Minőség 

  Akció 

  Ár 

  Design 

  Összehasonlíthatóság 

  Egyéb:  

9. Jelöld be, hogy Neked mennyire fontosak az alábbi szempontok az online vásárlási folyamattal 

kapcsolatban? *(1 - Egyáltalán nem fontos, 5 - Nagyon fontos) 

  1 2 3 4 5  

Ismerjem az adott boltot        

Az adott cég ne csak 

online bolttal 

rendelkezzen 

       

Ismerjem a 

futárszolgálatot 
       

A termék épségben 

érkezzen meg 
       

A termék időben 

érkezzen meg 
       

Legyen lehetőség 

személyes átvételre 
       

Legyen készpénzes 

fizetési lehetőség 
       

Ingyenes házhozszállítás        

Annak a tudata, hogy az 

így megvásárolt 

termékre is van garancia 

       

A bolt rendelkezzen 

ügyfélszolgálattal 
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10. Jelöld be, hogy Neked mennyire fontosak az alábbi szempontok online vásárlási felületekkel 

kapcsolatban? *(1 - Egyáltalán nem fontos, 5 - Nagyon fontos) 

  1 2 3 4 5  

Legyenek képek a 

termékekről 
       

Legyenek videók a 

termékekről 
       

Az online felületen 

legyen online katalógus, 

amely az összes 

terméket tartalmazza 

       

Az online katalógus 

legyen letölthető 
       

Ismertetve legyenek a 

termék paraméterei 

(méretek, műszaki 

adatok … stb.) 

       

Ismertetve legyen, hogy 

a termék kiknek ajánlott 
       

Ismertetve legyen, a 

termék funkciója 

(legyen használati 

útmutatója / leírása) 

       

Ismertetve legyenek a 

termékre vonatkozó 

garanciális feltételek 

       

A vásárlásról érkezzen 

visszaigazoló levél 
       

A termékekről lehessen 

írni vásárlói véleményt 
       

A termékről írt vásárlói 

vélemények olvashatók 

legyenek a vásárló 

számára is 

       

Legyenek online 

kedvezmények 
       

Online vásárlás esetén        
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  1 2 3 4 5  

is legyen törzsvásárlói 

kedvezmény 

Gyors regisztrációs 

lehetőség az oldalon 
       

Ismerjem az adott 

online felületet 
       

Ismerős ajánlja 

figyelmembe az adott 

online felületet 

       

Legyenek az online 

felületen ajánlott 

termékek 

       

Az online felület legyen 

elérhető idegen nyelven 

is 

       

Az online felület 

akadálymentes legyen 

(például: legyen 

optimalizálható a 

gyengén látók számára 

… stb.). 

       

Az online felület 

felépítése legyen 

átlátható 

       

Az online felület 

felépítése legyen 

ésszerű 

       

Az online felület 

rendelkezzen részletes 

keresővel 

       

11. Hol szoktál a vásárlást megelőzően információt gyűjteni? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Keresőben (pl. Google) 

  Linkgyűjteményben, gyűjtőoldalon 

  Közvetlenül a termék, gyártó, értékesítő, szolgálató honlapján 

  Tematikus weboldalon 

  Fórumon 

  Blogon 
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  Közösségi oldalon (facebook, iwiw stb.) 

  Egyéb:  

12. Milyen termékeket vásároltál online az elmúlt fél évben? *Maximum 3 választ jelölj be! 

  Hardver (számítógép, alkatrész, tartozék pl: alaplap, monitor, nyomtató) 

  Szoftver (számítógépre, telefonra) 

  Könyv, újság 

  Melegétel-házhozszállíítás 

  Hideg élelmiszer, ital 

  Háztartási eszköz (hűtő, mikró, mosógép) 

  Bútor, lakberendezési cikk 

  Kozmetikai termék 

  Ruha 

  Játék, sporteszköz 

  Autó, autós tartozék 

  Utazással, üdüléssel kapcsolatos szolgáltatás (repülőjegy, szállásfoglalás, autópálya-matrica) 

  Belépőjegy (színház, mozi, koncert) 

  Banki/pénzügyi szolgáltatás (biztosítás, ügyintézés) 

  Szerencsejáték (póker, sportfogadás) 

  Erotika 

  Egyéb:  

13. Mennyit költesz átlagosan online vásárlás esetén? *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül! 

  1.000Ft alatt 

  1.000-5.000Ft között 

  5.000-10.000Ft között 

  10.000-15.000Ft között 

  15.000Ft felett 

  Egyéb:  

14. Online vásárlás esetén mely fizetési módokat alkalmaztad már? *(1 - egyáltalán nem használom, 5 - minden 

esetben ezt használom) 

  1 2 3 4 5  

Előre utalás        
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  1 2 3 4 5  

Bankkártyás fizetés        

Készpénzes fizetés az 

üzletben a termék 

személyes átvételekor 

       

Készpénzes fizetés a 

futárnak a termék 

személyes átvételekor 

       

PayPal-os fizetési 

megoldás 
       

15. Mennyire tartod megbízhatónak az alábbi fizetési módokat? *(1 - Egyáltalán nem megbízható, 5 - 

Tökéletesen megbízható) 

  1 2 3 4 5  

Előre utalás        

Bankkártyás fizetés        

Készpénzes fizetés az 

üzletben a termék 

személyes átvételekor 

       

Készpénzes fizetés a 

futárnak a termék 

személyes átvételekor 

       

PayPal-os fizetési 

megoldás 
       

16. Ért már rossz tapasztalat online vásárlás során ? *(a vásárlás közben vagy a kiszállítás után) 

  Igen 

  Nem 

17. Ha ért, mi volt az?Kérlek írd le pár 

szóban!  

Dem1. Nemed: *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül! 
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  Nő 

  Férfi 

Dem2. Korod: *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül!                   

Dem3. Családi állapotod: *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül! 

  Hajadon 

  Nőtlen 

  Házas 

  Együtt él valakivel 

  Elvált 

  Özvegy 

Dem4. Milyen településen laksz? *Kérlek, azt jelöld be, ahol a legtöbb időt töltöd! 

  Budapest 

  Megyeszékhely 

  Egyéb város 

  Falu, község 

  Külföld 

Dem5. Végzettséged (befejezett): *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül! 

  8 általános 

  szakmunkásképző 

  szakközépiskola 

  gimnázium 

  főiskola 

  egyetem 

  doktori vagy felsőbb szintű 

  Egyéb:  

Dem6. Dolgozol jelenleg? * 

  Igen, dolgozom 

  Dolgozom, és mellette tanulok is 

  Nem dolgozom, hanem tanulok 

  Nem dolgozom, inaktív vagyok (nyugdíjas, GYES-en lévő stb.) 

  Munkanélküli vagyok 
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Dem7. Foglalkozásod: *Amennyiben jelenleg nem dolgozol, kérlek jelöld be, hogy mi volt az utolsó 

foglalkozásod! 

  Diplomás önálló értelmiségi (magán orvos, jogász, szabadfoglalkozású, újságíró, magán könyvelő 

stb.) 

  Társas vállalkozás, vagy üzletrész tulajdonosa 

  Felsővezető 

  Középvezető 

  Szakmunkás 

  Alkalmazott 

  Alkalmi munkákból élő 

  Nem válaszolok 

  Egyéb:  

Dem8. Terület, ahol dolgozol:Amennyiben jelenleg nem dolgozol, kérlek jelöld be, hogy mi volt az utolsó 

foglalkozásod! 

  Adminisztráció 

  Egészségügy/Gyógyászat 

  Idegenforgalom/Turizmus 

  Informatika 

  Jog 

  Kereskedelem 

  Művészet/Kultúra 

  Kutatás/Fejlesztés 

  Közigazgatás 

  Közrend és biztonság ( rendőrség, hadsereg, tűzoltóság) 

  Marketing/Média/Reklám 

  Mezőgazdaság 

  Műszaki/Mérnöki 

  Oktatás/Nevelés 

  Pénzügy/Gazdaság 

  Szállítás/Logisztika 

  Vendéglátás 

  Egyéb:  
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Dem9. Jövedelmed: *Kérlek, válassz egyet a felsoroltak közül! 

  50.000Ft alatt 

  50.000Ft - 100.000 Ft között 

  100.000Ft - 150.000Ft között 

  150.000 - 200.000Ft között 

  200.000Ft - 300.000Ft között 

  300.000 Ft felett 

Küldés
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