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  Balogh Zoltán: 
Az elektronikus kereskedelem térhódítása, logisztikai és pénzügyi vonzatai 

 
 

Az Internet által nyújtott lehetőségek napjainkban a gazdaság minden szegmensében 
egyre nagyobb szerepet kapnak. A néhány éve még szinte csak információszerzésre, 
levelezésre használt világhálón, ma már egyre több cég kínálja kereskedelmi, ügyfélszolgálati 
és egyéb szolgáltatásait. Igaz, egyelőre főként a közép és nagyvállalatok élnek ezzel a 
lehetőséggel, a nagyvállalatok hagyományos kereskedelmi tevékenységeik kiegészítésnek 
szánják ezeket, bevételeiknek csupán néhány tizedszázalékát teszik ki az e-kereskedelemből 
befolyt összegek. A fejlődés azonban az utóbbi időben számottevő, és ma már egyre több a 
kiskereskedelmi vállalkozás is. A nagyvállatok jelentősebb szerepét, és befektetéseik 
hamarabbi megtérülését a nagyobb anyagi lehetőségeik, a hagyományos kereskedelemben 
elért pozícióik, ismertségük, logisztikai hátterük, illetve az egyéb, PR, marketing 
tevékenységeik is indokolják. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Forrás: GKI Gazdaságkutató Rt. 

 
 
Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) egyik meghatározása „az üzleti 

tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a felek inkább elektronikus, mint fizikai 
úton, vagy közvetlenül érintkeznek. Az IBM meghatározása szerint az üzleti folyamatok 
Internetes technológiákon alapuló támogatását jelenti. Egyes értelmezések szerint e-business 
magában foglalja az e-kereskedelmet, a tudásbázisokat, üzleti intelligenciát. 
Az e-kereskedelem lebonyolítása különböző eszközök, felhasználásával történhet. A forgalom 
jelentős része Interneten keresztül bonyolódik le, illetve mobiltelefonnal kombinálva 
lehetséges a tranzakciók jóváhagyása SMS segítségével, ezzel lehetőség nyílik a megrendelés 
„valódiságának” ellenőrzésére. A jövőben a mobiltelefonok e-kereskedelem betöltött szerepe 
is egyre jelentősebb szerepet fog játszani. 
Az Internetes kereskedelemnek két alapvető formáját különböztetjük meg. 
 
Business-to-business (B2B) Vállalatok közötti kereskedelem 
Business-to-consumer (B2C) Kereskedő és vásárló közötti kereskedelem 
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Az e-kereskedelmi rendszer 
 
Az elektronikus kereskedelmi rendszer 3 fő részből áll. 
 

•8 Elektronikus áruház 
•8 Elektronikus bank 
•8 Elektronikus pénztárca, (hitelkártya) egyéb fizetési formák 

 
Háttér a megfelelő árukészlet és a szállításlogisztikai kapacitás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra e-kereskedelmi rendszer 

 
A B2C elektronikus kereskedelem 
 

A B2C-kereskedelemben az ajánlattevővel szemben nagy és változó számú vevői kör 
áll. A vásárolt áru tekintetében általában kis mennyiségekről van szó, és a felek közötti 
kötődés is laza. Vásárlóként általában egyetlen személy lép fel.  
 
A B2C elektronikus kereskedelem igénybevételének előnyei és hátrányai a vevők 
szempontjából 

 
Előnyök: 
 
•8 lehetőség: újabb csatorna a néze
•8 kényelem, a helyhez kötött vevő
•8 házhoz szállítják az árut, nem k
•8 gyorsabban jut aktuálisabb, telje

alkupozícióját javítja, könnyebb
olcsóbban vagy másféleképpen 

•8 könnyebben össze tudja hasonlí
másféleképpen jobb kondíciókk

•8 időt takarít meg 
•8 saját időbeosztásának, tempóján
•8 személyre szabott ajánlatokat ka
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lődésre, informálódásra, vételre 
 is tud vásárolni 

ell hazacipelni 
sebb és részletesebb információhoz, ami 
en össze tudja hasonlítani az ajánlatokat, így 
jobb kondíciókkal tud venni 
tani az ajánlatokat, így olcsóbban vagy 
al tud venni 

ak megfelelően bármikor vásárolhat 
phat, jobban kiszolgálják különleges igényeit 
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Hátrányok: 
 
•8 nem vizsgálhatja meg az árut a maga fizikai valójában, nem veheti kézben nem 

okoz neki örömet az illata, tapintása, színjátéka, kevesebb élmény, személyes 
kapcsolat éri, kimarad a sétálgatás, beszélgetés, személyes tanács öröme 

•8 ő fizeti a telefon és Internet szolgáltatás díját, a kiszállítási költséget, esetleg az 
információt is, amit nem tesz szívesen. 

•8 aggódhat a rendelés célba érkezését, a kiszállítás pontosságát, a számlázás 
korrektségét és személyes valamint fizetési adatai (pl.: hitelkártyaszáma) bizalmas 
kezelését illetően 

 
 
A B2C elektronikus kereskedelem alkalmazásának hatásai az eladónál 
 
 Előnyök: 
 

•8 többlet információ a vevői szokásokról (log fájlok, cookie-k) => statisztikák 
•8 költségmegtakarítás a kisebb, olcsóbb iroda és a kevesebb alkalmazott révén 
•8 kisebb készletezési költség (a készletszint és a forgási idő töredékére csökken, akár 

harmadára) 
•8 árat csökkenthet, ami a forgalmat növeli 
•8 rugalmasabb lesz, gyorsabban követheti a fogyasztói igények változását 

 
Hátrányok: 
 
•8 elveszti a személyes kontaktust a vevőkkel 
•8 tanácsadók, logisztikai szakemberek, IT, hardver, szoftver forgalmazók, 

telekommunikációs vonal, Internet hozzáférés, e-kereskedelmi megoldás 
szolgáltatók az indokoltnál többet számlázhatnak, kihasználva a hozzá nem értést 
és a rászorultságot 

•8 nem vizsgálhatja meg az árut a maga fizikai valójában, nem veheti kézbe nem 
okoz neki örömet az illata, tapintása, színjátéka, kevesebb élmény, személyes 
kapcsolat éri, kimarad a sétálgatás, beszélgetés, személyes tanács öröme 

•8 fizeti a telefon és Internet szolgáltatás díját, a kiszállítási költséget, esetleg az 
információt is 

•8 aggódhat a rendelés célba érkezését, a kiszállítás pontosságát, a számlázás 
korrektségét és személyes valamint fizetési adatai (pl.: hitelkártyaszáma) bizalmas 
kezelését illetően 

 
Milyen termékeket forgalmazhatunk sikerrel az Interneten? 
 

Az elektronikus kereskedelem jelenlegi szakaszában (amelyre jellemző a fogyasztói 
bizalom hiánya) az Online boltok leginkább olyan termékeket forgalmazhatnak sikerrel, 
amelyek kiválasztása nem igényli a vásárló személyes jelenlétét, az áru bemutatása tehát a 
hálózaton keresztül is lehetséges. A The Wall Street Journal és a Georgia Institute of 
Technology felmérései a B2C eladások legnagyobb hányadát az ajándékok és virágok, a 
könyvek, az étel és ital, a ruházati cikkek, zenei termékek, a jegyek, az utazások valamint a 
hardver és szoftver termékek tették ki. 
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Legnépszerűbb termékek főbb tulajdonságai: 
 

•8 Közismert márkák termékei 
•8 Azok a termékek, amelyek könnyen digitalizálhatók, fotózhatók 
•8 Viszonylag olcsó termékek 
•8 Gyakran vásárolandó termékek 
•8 Olyan termékek melyek működése hatékonyan mutatható be videofilmek 

segítségével 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Carnation Research 
 
Fizetési lehetőségek 
 
A hazai kereskedők többségénél jelenleg csak postai utánvéttel lehet fizetni, és csupán 15%-
nál választható több féle fizetési mód. Az elektronikus úton történő fizetési lehetőségeket 
igénybevevők száma nagymértékben függ az internetes bankszolgáltatások elterjedésétől. 
A GKI, a Webigen Rt, és a Sun Microsystems Magyarország tavaly a negyedik negyedévben 
végzett felmérést a pénzügyi szektorban. Az internetes bankszolgáltatásokat használók száma 
tavaly a lakosság körében 230 százalékkal, a vállalati körben 58 százalékkal nőtt. Az 
elemzésben szereplő banki várakozások szerint az idén a lakossági internetes ügyfelek száma 
75 százalékkal, a vállalati ügyfelek száma 50-60 százalékkal emelkedik. A bankok tovább 
kívánják bővíteni az Interneten keresztül elérhető banki szolgáltatások körét, és javítanának 
azok minőségén is. A változtatások között a kényelmi funkciók bevezetését, a honlapok testre 
szabását, különböző, mobiltelefonon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat terveznek. A 
tanulmány rámutat, hogy a mobiltelefonos banki szolgáltatásokat igénybevevő lakossági 
ügyfelek száma tavaly 2,5 - szeresére nőtt, a vállalati ügyfelek száma pedig megötszöröződött. 
A legelterjedtebb fizetési forma az utánvétel. Ezt követi a bankkártyás vásárlás. Elvileg 
lehetséges a készpénzes és az átutalásos is, de ezeket a módozatokat lényegében a B2C – nél 
nem alkalmazzák. 
 
A legelterjedtebb elektronikus fizetési lehetőség - bankkártyás fizetés 
 
Bár az Interneten történő fizetéssel kapcsolatban sok a félelem és a bizonytalanság, ennek 
ellenére az SSL szabvánnyal történő bankkártyás fizetés a világon a legelterjedtebb fizetési 
megoldás. Az SSL (Secure Socket Layer), amely a vásárló számítógépén futó internetes 
böngésző (Explorer, Netscape, Opera, stb.) és egy távoli szerver közötti kommunikációs 
csatornát titkosítja. A „csatorna” 128 bites titkosítása révén, a kommunikációban haladó 
bankkártya adatok mások számára nem hozzáférhetőek. 

A fogyasztói elektronikus kereskedelem 
kategóriái Magyarországon

Könyv, CD
34%

Számítástechnika
21%

Egyéb
15%

Virtuális áruház
11%

Online aukció
5%

Lakásfelszerelés
5%

Autóalkatrészek
3%

Fogyasztói 
elektronika

6%
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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. 
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Internetes források: 
 
http://www.emenedzser.hu 
http://www.fn.hu 
http://informatika.bke.hu 
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys 
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