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Absztrakt
A koronavírus-járvány nagyot lendített az elektronikus keres-

kedelmen a világ sok országában. Jól látszik ez a 2020 évi ma-
gyarországi számokon is. A tanulmány adatokat közöl az online 
piac jelenlegi állapotáról, elemzi a hosszú távú fejl!dés trendjeit 
és jelenségeit, különös tekintettel a technológiai fejl!dés olyan 
tényez!ire, mint például az üzletmenet digitalizálása, a mestersé-
ges intelligencia használata és a platformváltás. A piaci elemzést 
történelmi és mai példák illusztrálják. A jöv!ben az elektronikus 
kereskedelem további lendületes növekedése és térnyerése várható, 
némi járvány utáni korrekcióval. A tanulmány a jöv!beli fejl!dés 
egyes problémáit, akadályait és korlátait is áttekinti, gazdaságpoli-
tikai és szabályozási megfontolásokra hívja fel a "gyelmet.
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Abstract
COVID-19 pandemic boosted electronic commerce in many 

countries. In Hungary, growth was especially impressive in 2020. 
#is study provides data on the present state of the market, ana-
lyses long term trends and developments focusing on key factors 
of technology development, such as business digitalization, arti"-
cial intelligence and platform changes. Market analysis is illustra-
ted with historic and present-day examples. Dynamic growth is 
predicted with some post-covid corrections is the forthcoming 
period. Regarding the future, key problems, obstacles and limita-
tions are also discussed, and some policy and regulatory conside-
rations are recommended at the end. 
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1. Bevezetés: a 
koronavírus-járvány 
hatása az elektronikus 
kereskedelemre
A Covid19-pandémia súlyos gazdasági 
gondokat okozott a világ számos országá-
ban (Tóth et al., 2022). Az Eurostat ada-
tai szerint az Európai Unió országainak 
együttes GDP-je 2020-ban 5,9%-kal volt 
alacsonyabb az egy évvel korábbinál; ez volt 
az els! visszaesés 2009 óta, amikor 4,3%-os 
volt a csökkenés (Eurostat, 2021). A vissza-
esés különösen jelent!s volt a járvány elején 
bekövetkezett bezárások által közvetlenül 
érintett szektorokban, így leginkább a tu-
rizmusban és a vendéglátásban: kiürültek a 
szállodák és az éttermek, bezártak a színhá-
zak, fesztiválok maradtak el, rengeteg család 
állt át otthoni munkavégzésre és tanulásra. 
A járvány gazdasági és társadalmi hatásairól 
már számos elemzés látott napvilágot (lásd 
pl. Mátyás, 2022).
A világjárványnak az elektronikus ke-
reskedelemre gyakorolt hatása ellenkez! 
el!jel$ volt: ugrásszer$ növekedést tapasz-

talhattunk szinte mindenfelé. A Statista 
adatbázisa 2020-ra globálisan 25,7%-os 
b!vülést mutat az online kiskereskedelem-
ben. Argentínában egyik évr!l a másikra 
megduplázódott a forgalom, Kanadában 
75%-os, az Egyesült Királyságban 46,5%-
os, Spanyolországban 39,3%-os növekedést 
mértek. Az online kereskedelem forgalmá-
nak világkereskedelmi részesedése megkö-
zelítette a 20%-ot (Statista, 2022).
A GKI Digital által publikált adatok (GKI 
Digital, 2021) szerint 2020 Magyarorszá-
gon is az e-kereskedelem éve volt. A bruttó 
belföldi online kiskereskedelmi forgalom 
45%-kal n!tt az el!z! évhez képest, a bel-
földi online rendelések száma 37%-kal, 
az átlagos bruttó kosárérérték 20%-kal 
emelkedett. Tízezrekkel n!tt az aktív on-
line vásárlók száma: jól látszik, hogy egyre 
többen rendelnek, egyre többször és egyre 
többet. A GKI Digial jelentésének címe 
szerint „2020-ban három évet ugrott el!re 
az e-kereskedelem”. Miközben a növekedés 
a korábbi években is fölöttébb "gyelemre 
méltó volt, a járvány új lendületet adott a 
fejl!désnek. A KSH által publikált adatok 
segítségével hónapról hónapra követhet-
tük a hagyományos bolti és az internetes 

kiskereskedelem versenyét, és azt is meg-
"gyelhettük, hogy milyen nagy változások 
következtek be a csatornák forgalmában 
egyik hónapról a másikra, nyilvánvalóan 
a járvány terjedésével és az aktuális járvá-
nyügyi intézkedésekkel összefüggésben. A 
csomagküld! és internetes kiskereskedelem 
havi forgalmát mutató görbén a karácsonyi 
és húsvéti kiugrások is jól láthatók (KSH, 
2022). 
A járvány – ami a jelen cikk születésének 
idején még véget sem ért – hosszabb távú 
hatásait még korai felbecsülni, de való-
szín$, hogy az online kereskedelemben 
a 2020 évihez hasonló nagy ugrásra nem 
számíthatunk. A Statista már hivatkozott 
adatbázisának el!rejelzése szerint globálisan 
az éves növekedési mutatók fokozatos csök-
kenése várható, amelyek még így is nagyob-
bak lesznek a prognosztizált GDP-növeke-
désnél: a növekedés lendülete mérsékl!dik, 
az elektronikus kereskedelem térnyerése 
azonban folytatódik. A GKI Digital 2021 
évre vonatkozó jelentése Magyarországra 
is mérsékl!d! forgalomnövekedési ütemet 
jelez, ami azonban még így is 32,4%-os 
(szemben a megel!z! évi 45%-kal). A je-
lentés szerint a teljes éves online-forgalom 
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1.203 milliárd forint volt, ami 10,4%-os 
részesedés jelent a teljes kiskereskedelmi 
forgalomból. Az online vásárlók száma 
meghaladta az 5 milliót, éves rendelésszám 
megközelítette a 70 milliót. A legnagyobb 
b!vülés a gyorsan mozgó fogyasztási cik-
kek (FMCG) piacán volt tapasztalható 
(53,7%), míg például a bútorok és a bar-
kácsgépek piacán visszarendez!dés volt 
meg"gyelhet! a hagyományos boltok javára 
(GKI Digital, 2022). 
Az elmúlt két naptári év adataiból arra 
következtethetünk, hogy a járvány okoz-
ta kényszerhelyzetben gátak szakadtak át, 
rengetegen kipróbálták az online kereske-
delmet, felismerték annak el!nyeit, ezért 
várhatóan a jöv!ben is használni fogják, 
miközben a megszokott hagyományos bolti 
vásárláshoz is visszatérnek. Tóth és szerz!-
társai 2018-as tanulmányukban megállapí-
tották, hogy az elektronikus kereskedelem 
napjainkra teljes, önálló iparággá fejl!dött. 
A változás mértékét és irányát nagy mérték-
ben meghatározzák az IT megoldások roha-
mos fejl!dése, elterjedése. Az online keres-
kedelem mára egyértelm$vé vált, hogy teljes 
kör$ versenytársa a hagyományos kereske-
delemnek. Ez a folyamat pedig egyértelmen 
felgyorsult a koronavírus-válságot követ!en. 

2. Módszertani kitekintés
Ezen a ponton módszertani okokból meg 
kell állnunk egy pillanatra. Az online keres-
kedelem fejl!dését, térnyerését mutató ada-
tok érdekesek és fontosak, megjelenésüket a 
szakma izgalommal várja, de tisztában kell 
lennünk a mérés nehézségeivel, az adatok 
bizonytalanságával is. Az adatok valójában 
becslések eredményei, amelyek mögött eltér! 
módszertanok állnak. Különböz! de"níciók-
ból kiinduló, különböz! mérési módszereket 
használó, eltér! sokaságokkal dolgozó mé-
rések különböz! eredményeket hozhatnak. 
Már az sem mindegy, hogy egyáltalán ki mit 
tekint elektronikus kereskedelemnek. A té-
makörrel foglalkozó egyes könyvek és tanul-
mányok már régen jelezték, hogy az elektro-
nikus kereskedelem alanyai többdimenziós 
térbe rendezhet!k attól függ!en, hogy ha-
gyományos vagy digitalizált árucikkr!l, ke-
resked!r!l vagy kiszolgálási módról van-e 
szó (lásd pl. Turban, 2000:5); tudnunk kell, 
hogy az elemz!k e tér mely elemeit vonják be 
a vizsgálatába. Nem biztos tehát, hogy a GKI 
Digital hivatkozott hazai adatai egybeesnek a 
Reacty Digital vagy a KSH mérési eredmé-
nyeivel, bár a különbségek az általános hely-
zetképen nem változtatnak.

3. Az elektronikus 
kereskedelem fejl!dése: 
történelmi trendek
Hogyan jutott el az elektronikus kereske-
delem a koronavírus-járvány idején bekö-
vetkezett „nagy ugrásig”? Egyáltalán, milyen 
id!s az e-kereskedelem? Bár a fejezet címé-
ben használt „történelmi” szó fellengz!snek 
hangzik, mára valóban történelmi távla-
tokról van szó. Az internetes kereskedelem 
abban a formájában, ahogy ma a legtöb-
ben ismerjük, több mint negyedszázaddal 
ezel!tt született meg: máig legismertebb és 
legnagyobb szerepl!jét, az Amazont 1995-
ben alapították. Elektronikus kereskedelem 
azonban már a „demokratizált”, vagyis a 
nagyközönség számára könnyen hozzáfér-
het! internet megjelenése el!tt is létezett: 
Electronic Data Interchange (EDI) volt a 
neve, nagyvállalatok használták egymás 
közötti (B2B) üzleteik szabványosított do-
kumentumainak (megrendelések, számlák, 
kiszállítási ütemezések stb.) továbbítására 
dedikált telefonvonalakon keresztül. A do-
kumentumokat a kereskedelem világszerte 
elfogadott szabványos „nyelvére” fordítot-
ták le, és biztonságos csatornákon juttatták 
el a címzettekhez, leginkább egy-egy nagy 
cég beszállítóihoz. 
Az EDI olyan világcégek stratégiájának 
szerves részévé vált, mint például a #e 
Home Depot, a Wal-Mart, a Levi Strauss, 
a Toyota vagy az Unilever. Kétségtelenül 
megvoltak a maga el!nyei leginkább a 
gyorsaság és egyes költségek csökkentése 
tekintetében. Egy korabeli példa az utób-
bira: az Intel 1999-ben kezdte el mérni az 
EDI alkalmazásának hatását, és egyebek 
mellett megállapították, hogy csak a taj-
vani relációban 45 ezer faxot takarítottak 
meg negyedévenként (Turban 2000:2). A 
rendszer terjedésnek azonban megvoltak 
a maga korlátai: drága volt a kiépítése és 
a fenntartása, a szabványok nem voltak 
egységesek, a rendszer túl komplexnek 
és bonyolultnak bizonyult, bevezetése 
folyamatszervezési változásokat igényelt, 
egyéni ügyfeleket nem lehetett hozzá 
kapcsolni. Nem csoda, hogy a "gyelem 
hamarosan a „demokratizálódó” internet 
felé terel!dött. 
Az elektronikus kereskedelem tehát, az 
EDI-korszakot is beleértve, nagyjából fél 
évszázados múltra tekinthet vissza, és ebb!l 
már az internetes id!szak is negyedszázados. 
Ez az id!táv már valóban „történelminek” 
nevezhet!. 

Az EDI-t követ! internetes kereskedelmi 
korszak nyitányaként az amerikai Time ma-
gazin 1999-ben az év emberévé választotta 
Je% Bezost, az Amazon alapító vezet!jét. 
Az online kereskedelem úttör!jének kapui 
mindenki el!tt nyitva álltak, csak egy há-
lózatra kötött, böngész!vel (leginkább Net-
scape Navigatorral) felszerelt számítógép 
kellett a belépéshez. Az újfajta kereskedési 
mód el!nyei nyilvánvalók voltak; jellemz! 
korabeli példa, hogy egy nagy cég úgy igye-
kezett az alkalmazottjaival megérteni, mi is 
az az online kereskedelem, hogy mindenki 
számára kötelez!vé tette: vásároljon lega-
lább egy könyvet az Amazontól, haladjon 
végig a katalógus megnyitásától a „megren-
delem” gomb lenyomásáig, a rendelés visz-
szaigazolásáig tartó folyamaton. (Ezt a „ki-
próbálási kényszert” a közelmúltban sokak 
számára a járvány hozta el.)
Az internetes kereskedelembe való belépést 
számos cég számára el!ször egy statikus hon-
lap összeállítását jelentette: tulajdonképpen 
a cég prospektusát és katalógusát ültették át 
számítógépre. Ennél fejlettebbnek számí-
tottak az interaktív honlapok, amelyekkel 
már kommunikálni lehetett, kérdéseket 
lehetett feltenni és keresni lehetett rajtuk. 
Alapvet! változást hoztak a valódi kereske-
delmi tranzakciók lebonyolítására is alkal-
mas megoldások: böngészés a katalógusban, 
a megvásárolni kívánt áruk bepakolása a 
virtuális kosárba, a megrendelés részletei-
nek rögzítése, majd "zetés bankkártyával a 
kasszánál. A legjobb keresked!k már arra is 
korán fel"gyeltek (a Facebook csak 2004-
ben kezdte el a m$ködését!), hogy az inter-
net közösségek építésére is alkalmas, a vev!k 
h$ségét pedig fokozza, ha közösségé szerve-
zik !ket, amelynek tagjai beszámolhatnak 
a megvásárolt áruval kapcsolatos tapaszta-
lataikról, tanácsokat adhatnak egymásnak. 
Vev!i h$ségre valóban szükség volt, hiszen, 
ahogy mondani szokás, „az e-kereskede-
lemben a következ! bolt egy kattintásnyira 
van”. Az Amazonnál a h$ség er!sítésének 
egyik eszköze a vásárlási adatokat feldol-
gozó ajánlási rendszer volt, ami megköny-
nyítette a hatalmas könyvkatalógusban való 
böngészést. Az Amazon volt az els! cég, 
amely az úgynevezett „collaborative !ltering” 
technológiát alkalmazta: tanulmányozta az 
online-ügyfél vásárlási szokásait, és ennek 
alapján ajánlott fel újabb és újabb árucik-
keket. Az ajánlások folyamatosan javuló ta-
lálati pontossága arra is felhívta a "gyelmet, 
hogy az online kereskedelemben fontos 
versenytényez! a folyamatosan keletkez! 
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sokféle és nagy tömeg$ adat (Big Data) ki"-
nomult módszerekkel való feldolgozása, és 
az eredmények felhasználása a piacépítési és 
marketing munkában. 
Fontos szabály az elektronikus kiskereske-
delemben: a vásárlási folyamat legyen egy-
szer$, könnyen megérthet! és megtanul-
ható, a vev! pedig minden lépésnél érezze 
maximális biztonságban magát. Ezek ké-
zenfekv! feltételek, az indulási id!szakban 
mégsem volt könny$ megfelelni azoknak. 
Az egyik kritikus terület a logisztika volt. 
Az Amazon-modell a könyvkereskedelem-
ben megszokott logisztikai és készletezési 
módokat is felforgatta: a cég az értékesítés 
és a készletezés megszervezésének módját 
lényegében a Dell Computer-t!l vette át. A 
Dell a múlt század végén rendelésre gyártott 
és direkt módon értékesített, aminek követ-
keztében a saját készletei minimálisak vol-
tak. A módszer átvételével az Amazon saját 
készleteit évente 26-szor tudta megforgat-
ni, miközben a hagyományos nagy köny-
vesbolt-hálózatoknak 160 napos készletet 
kellett tartaniuk: a könyvek több hónapot 
várakoztak a boltokban, ami t!két kötött le, 
a boltok fenntartásának költségeir!l nem is 
beszélve.
A logisztikai akadályok leküzdése nem sike-
rült mindenkinek. Az online kereskedelem 
számos új belép!je alábecsülte az abban rej-
l! piaci potenciált. A felfutási id!szak els! 
karácsonyán kapacitás- és szervezési problé-
mák miatt sokan nem kapták meg id!ben a 
megrendelt árut, megrendült a bizalom, ami 
súlyos csapást jelentett az online szektornak. 
Ráadásul a technológiai szektor túlf$tötté 
vált (Szakály – Kása 2011): felfúvódott, majd 
kipukkant a t!zsdei lu", az ezredfordulón 
jött a dotcom-válság (lásd err!l pl. Perkins 
– Perkins 1999), ami visszavetette a szektor 
és benne az elektronikus kereskedelem fejl!-
dését, de szerencsére csak átmenetileg: a vál-
ság utáni két évtized az online kereskedelem 
diadalmenetlének tekinthet!, látványos sike-
rekkel és exponenciális növekedési trendekkel. 
Az online kereskedelem sorra hódította 
meg a piac különböz! szektorait. Az áru-
fajták közül kezdetben a szoftver- és hard-
vertermékek, a könyvek és a zenei CD-k 
álltak az élen, messze megel!zve például a 
ruhanem$ket, az ingatlanokat, az autókat 
és az ékszereket (KPMG-KFKI, 2002, 27. 
o.). Felt$n! az élelmiszerek, illetve a gyor-
san mozgó fogyasztási cikkek (FMCG) ké-
s!i bevonása, amiben valószín$leg szerepet 
játszott a Webvan korai és rendkívül látvá-
nyos bukása is. Az amerikai cég alapítója 

meg volt gy!z!dve arról, hogy a hatalmas 
potenciállal bíró internetes piac „a gy!ztes 
mindent visz” elve alapján m$ködik, ezért 
rengeteg t!két összegy$jtve pillanatok alatt 
akart nagyra n!ni. A légitársaságoktól át-
vett kerékagy-küll! logika alapján hatal-
mas logisztikai-raktározási bázist épített ki 
futószalagos rendszerrel, saját teherautó-
&ottával. A vev!ket azonban hiába várták: 
az FMCG piacon nagyon nehéznek bizo-
nyult a vásárlási szokások megváltoztatása. 
A Webvan 2001-ben kénytelen volt cs!döt 
jelenteni. Jellemz!, hogy az Amazon csak 
tizenkét évvel a történtek után, óvatos lépé-
sekkel, a s$r$n lakott körzetekre koncent-
rálva, a megszerzett bizalomra építve jelent 
meg az élelmiszerpiacon (Tomka – B!gel, 
2019, 5. fejezet).    
Két évtized hosszú id!. A következ!kben 
– a teljesség minden igénye nélkül – sorol-
junk fel néhány olyan tényez!t, trendet és 
jelenséget, amelyek fontos szerepet játsza-
nak az elektronikus kereskedelem fejl!dé-
sében, mai képének kialakulásában. Ezek 
dönt! többsége (ami aligha meglep!) kife-
jezetten technológiai jelleg$, vagy szorosan 
összefügg a technológiai fejl!déssel.
Az elektronikus kereskedelem egyik alapve-
t! fejl!dési trendje a konvergencia, aminek 
az egyre több dologra kiterjed! digitalizá-
lás az alapja: amit digitalizálnak, azt köny-
ny$ mással összekapcsolni. Az internetes 
kereskedelem hajnalán az emberek asztali 
számítógépen böngésztek és vásároltak a 
webshopokban, bankkártyával "zettek, te-
levízión és rádión nézték, illetve hallgatták 
a reklámokat, CD lejátszóról hallgattak ze-
nét. Az okostelefonok, els!sorban az Apple 
iPhone megjelenésével (az els! generációt 
2007-ben mutatták be) mindezek egyetlen 
digitális eszközbe olvadtak össze. Az elekt-
ronikus kereskedelem platformot váltott: az 
asztali gépek helyét átvették a szabadon hor-
dozható, egyre több funkcióval bíró mobil 
eszközök. A korábban asztali gépekre írt 
kereskedelmi rendszereket, árukatalóguso-
kat, illetve magát az értékesítési folyamatot 
mobilra kellett optimalizálni: eljött a „mo-
bile commerce”, a „zsebben hordott bolt” 
korszaka. Meg kell azonban említenünk, 
hogy bár egy modern okostelefonnal ma 
már a böngészést!l kezdve a "zetésig min-
den elintézhet!, az asztali gépek sem t$ntek 
el a vásárlási folyamatból: az okostelefonon 
elindított vásárlást ma is sokan asztali gépen 
fejezik be, vagyis mobilon tájékozódnak és 
válogatnak, de a megbízhatóbbnak tartott 
PC-n adják fel a rendelést. 

Az általános digitalizálás és a vele járó 
konvergencia sajátos terméke a multichan-
nel-stratégia, vagyis többféle értékesítési csa-
torna integrációja. Az internetes világhoz 
sok keresked! a hagyományos boltok fel!l 
közelített, vagyis kannibalizációs aggodal-
mai („az online megeszi a hagyományost”) 
legy!zése után megnyitott egy interenetes 
csatornát is. A vev!vel folytatott kommuni-
kációnak ma már sokféle eszköze és csator-
nája van: hagyományos és internetes bolt, 
telefon, ügyfélszolgálat, közösségi háló és 
így tovább Ezek a csatornák m$ködhetnek 
egymástól függetlenül is, de napjainkban 
már általános követelmény, hogy a vev! 
szabadon mozoghasson közöttük: amit az 
egyiken elkezdett, a másikon fejezhesse be, 
a vele kapcsolatos információk minden csa-
tornán rendelkezésre álljanak, mindenütt 
felismerjék.
Az elektronikus és a "zikai értékesítési csa-
tornák összekapcsolására számtalan régi 
és új példát hozhatunk. Az el!bbiek közé 
tartozik például a világ egyik legnagyobb 
tradicionális aukciós háza, a virágokra sza-
kosodott holland Aalsmer Flower Auction, 
ami jól mutatja a régi és az új világ békés 
egymás mellett élését, az elektronikus ke-
reskedelem több évtizedes fejl!dését, és a 
csúcstechnológia mai képességeit (az auk-
ciós elektronikus piacterekr"l lásd b!vebben 
Kambil – Heck, 2002). Az árveréseket a 
világ egyik legnagyobb, sok futballpályá-
nyi terület$ épületében bonyolítják le. A 
hatalmas termen átgördül! virágszállítmá-
nyokra holland aukciós technikával lehet 
alkudni (dinamikus árképzés): az ár felülr!l 
halad lefelé, a szállítmányt az kapja, aki el!-
ször megnyomja az Állj! gombot. Csatla-
kozni személyes jelenléttel és távolról, inter-
neten keresztül egyaránt lehet. A rendszer 
folyamatos m$ködtetése rendkívüli logisz-
tikai teljesítményt igényel az aukciós házon 
belül és kívül: az eladásra kínált virágok a 
világ legkülönböz!bb országaiból érkeznek, 
naponta átlagosan 43 milliót adnak el be-
l!lük; estére a hatalmas teremnek ki kell 
ürülnie, a megvásárolt virágoknak pedig 
min!ségromlás nélkül kell megérkezniük és 
célba jutniuk. Hasonlóan bonyolult logisz-
tikai feladatokat kell megoldani a halkeres-
kedelemre szakosodott Pan European Fish 
Auctions-nál: a szintén többcsatornás Pefa.
com az els! nemzetközi internetes piactér 
volt a halászati szektorban.
Az értékesítési csatornák szervezeti és üzlet-
politikai összekapcsolása stratégiai kérdés. 
A svájci Migros szupermarketlánc törökor-
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szági leányvállalata például o'ine boltjai-
tól elválasztva külön divízióba szervezte az 
elektronikus kereskedelemmel foglalkozó 
részlegét, a Sanal Marketet, amit saját ve-
zet!i csapattal rendelkez! e-kereskedelmi 
igazgató vezet a rendelkezésükre bocsátott 
épületben, elkülönített informatikai csapat 
támogatásával, számukra kialakított ered-
ménymérési rendszerrel és teljesítmény-
mutatókkal. Az Inditex Csoporthoz tarto-
zó spanyol divatház, a Zara ezzel szemben 
a csatornák integrációjának a híve. Arra 
törekszik, hogy vev!i online csatornán is 
„bolti élményt” kapjanak. A hagyományos 
és az online boltoknak náluk megvan a 
maguk stratégiai szerepe: a bolt alapvet!en 
marketing eszköz, ahol közvetlen infor-
mációhoz lehet jutni a piaci igényekr!l, az 
online csatorna pedig jól használható az új 
termékek tesztelésére, amelyekb!l nagyjá-
ból 20 ezer (!) jelenik meg évente. A csa-
tornákon közös az árképzés, a márkapoli-
tika, a termékinnováció, az ügyfélszolgálat 
és az adatgazdálkodás „click and collect” 
rendszer$ a kiszolgálás, vagyis az interneten 
megkezdett vásárlást boltban lehet befe-
jezni. Az árucikkek mozgatásáról közös és 
integrált készletgazdálkodási és logisztikai 
rendszer gondoskodik. Lássunk egy hazai 
példát is: az eMaghoz csatlakozott, alap-
vet!en online kereskedelemmel foglalkozó 
Extreme Digital boltjai egyszerre bemuta-
tóhelyek, felvev!pontok és kommunikációs 
csomópontok. 
A technológiai fejl!dés, és azon belül a di-
gitalizálás egyre közelebb hozza egymáshoz 
a hagyományos és az internetes boltokat, 
amelyek megkülönböztetése egyre nehe-
zebb és egyre kevésbé van értelme. Sok 
„tégla és habarcs” bolt már ma is képes arra, 
hogy a betér! vev!inek „online élményt” is 
adjon: a boltba telepített számítógépeken 
böngészhetnek a teljes katalógusban, pilla-
natok alatt megtudhatják, hol kell keresni 
a kívánt árucikket, folyamatosan aktualizált 
információkat kaphatnak a készletekr!l, 
ha valamit nem találnak, megrendelhetik, 
és ha van valamilyen h$ségkártyájuk, bol-
ti vásárlásaikat a rendszer összekapcsolja az 
internetes rendeléseikkel. Egyes ruházati 
áruházakban már internetre kapcsolt okos 
próbafülkékkel is kísérleteznek. Sok sikeres 
hagyományos bolt m$ködik világszerte, de 
lehet, hogy a "zikai frontvonal mögött ro-
botizált raktárak, integrált vállalatirányítási 
rendszerek, blokklánc technológiát használó 
logisztikai és min!ségbiztosítási rendszerek 
adják a hátországot. 

A hagyományos boltok tehát közelednek 
az internetesekhez, de a konvergencia a 
másik irányból is meg"gyelhet!: az online 
keresked!k bolti élményt igyekeznek adni 
a vásárlóiknak. Hagyományos boltokban 
az árut ki lehet próbálni, aminek nagy je-
lent!sége van például a drága kozmetiku-
mok piacán. A Chanel Try On rendszere 
kiterjesztett valóság (augmented reality) 
technológiával lehet!vé teszi, hogy online 
boltjának látogatói virtuálisan saját magu-
kon próbálják ki a cég kozmetikumait, de 
vannak ennél egyszer$bb megoldások is, 
például amikor online böngészés közben 
egy kiválasztott könyvbe bele lehet lapozni. 
A bolti élményt szolgálhatja a folyamatos és 
valós idej$ kommunikáció is, amit részben 
már olyan szoftverrobotok végeznek, mint 
amilyeneket például a magyar Talk-A-Bot 
fejleszt.
A mai élvonalbeli elektronikus kereskedelmi 
rendszerekre leginkább az „okos” jelz! illik 
rá, vagyis angol kifejezéssel a smart commer-
ce korszakában élünk. Az okos rendszerek 
tápláléka a sokféle, nagy tömeg$ és folya-
matosan érkez! adat (Big Data), a motorja 
pedig a ki"nomult statisztikai eszközökkel 
történ! adatelemzés (Békés – Kézdi, 2021). 
A fejlett okos rendszerek valós id!ben ele-
meznek komplex helyzeteket és javasolnak 
döntéseket, vagy azokat automatizáltan 
végre is hajtják. A digitális eszközeinkre ér-
kez! reklámok és ajánlatok nagy része már 
így születik. (Az online reklámeszközök 
fejl!désének elemzése külön tanulmányt 
igényelne.)
Az okos rendszerekben az elmúlt évtized kö-
zepe óta egyre nagyobb szerepet kap a mes-
terséges intelligencia (lásd pl. Reese 2018). A 
malajziai Nutox kozmetikai cég kiszolgá-
lási rendszere mobiltelefonos képfelvételek 
alapján felismeri az emberi b!r jellemz!-
it, az ügyfélt!l további adatokat kér be az 
életmódjáról, étkezési szokásairól, egészségi 
állapotáról, majd mesterséges intelligencia 
felhasználásával b!rápolási javaslatokat tesz; 
a javasolt szereket azonnal meg lehet vásá-
rolni a mobilos alkalmazással, és lehet!ség 
van az eredmények követésére is: jó példa 
ez arra, miként váltja fel az elektronikus ke-
reskedelemben az egyszer$ „tranzakciós”-t a 
bonyolultabb „tanácsadási” (consultative) 
eladás (Rackham – Vincentis, 1999). Az 
Olay cég Skin Advisora sok millió adat-
pont felhasználásával dolgozik. Adatok, 
mesterséges intelligencia és rugalmas gyár-
tási rendszerek segítségével lehet!ség nyílik 
„hiperperszonalizációra”, vagyis lényegében 

egyszemélyes piaci szegmensek azonosí-
tására is, amire példaként a Prose egyénre 
szabott hajápolási szolgáltatásait hozhatjuk 
fel. Az A%ectiva érzelmeket és kognitív ál-
lapotokat felismer!, mesterséges intelligen-
ciát (mély tanulást) használó szoftvere új 
távlatokat nyit a piackutatásban.
Technológiai és gazdasági tényez!knek 
köszönhet!en alacsonyabbak lettek az on-
line piac belépési korlátai. Az új online 
boltok alapítóinak a felh"-számítástechnika 
és a szoftveres szolgáltatások korában már 
nem kell mindent maguknak csinálniuk: a 
rendszer megvásárolható vagy bérelt kom-
ponensekb!l összerakható. A bérelhet! we-
báruházak körében a Shopify a világels!, 
Magyarországon a soproni Unas és a debre-
ceni Shoprenter szinte „konyhakész” rend-
szereit a hozzájuk tartozó szolgáltatásokkal 
együtt vállalkozások ezrei használják. A 
GKI Digital fentebb már hivatkozott hazai 
jelentése szerint (részben nyilván a járvány 
hatására) "zetésnél itthon is visszaszoruló-
ban van a készpénz használata, sokan átáll-
tak a bankok és mindenféle "ntech-cégek 
által fejlesztett, online boltokba „bevarrha-
tó” elektronikus !zetési megoldásokra, és nö-
vekv! számban használják a Számlázz.hu és 
a Billingo online számlázási rendszereit is.
Az online kereskedésbe való bekapcsoló-
dás piactérhez való csatlakozással is tör-
ténhet. Az elektronikus piacterek története 
fordulatos: az ezredforduló táján tömegé-
vel születtek vertikális (egy adott iparágra, 
árucsoportra szakosodott) és horizontális 
(többféle iparágat, szektort kiszolgáló) 
piacterek, majd kudarcok sorozata, cs!d-
hullám következett. Az alapítók minden 
bizonnyal rosszul mérték fel a lehet!sége-
ket és a költségeket, ráadásul a piac nem 
is bírt el ilyen sok egymással verseng! já-
tékost. A helyzet azóta megváltozott (elég 
például az eBay vagy a hazai Vatera nép-
szer$ségére utalni). Az online piacon sike-
res, nagy cégek közül többen (pl. Amazon, 
Aliexpress Wish, Facebook) saját piacteret 
m$ködtetnek, amelyek vállalkozóknak 
megkönnyítik a piacra való belépést (bár a 
csatlakozásnak megvannak a maga kocká-
zatai is, a „Webshop vagy piactér?” dilem-
mára ajánlatos megfontolt választ adni). 
Magyarország egyik legnagyobb piacterét 
az eMag m$ködteti.
A megosztásos gazdaság (sharing economy) 
olyan képvisel!i, mint például az Airbnb 
vagy az Uber tulajdonképpen elektroni-
kus piacterek, tranzakciós platformok: a 
kiválasztott szektorban találkozóhelyet 
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biztosítanak a kereslet és a kínálat képvi-
sel!inek, segítik a megállapodások meg-
kötését és a tranzakciók lebonyolítását, a 
piaci egyensúly kialakulását. Közgazdasági 
szempontból a legnagyobb el!nyük a piaci 
szerepl!k között tranzakciók hatékonysá-
gának növelése és a tranzakciós költségek 
radikális csökkentése  
A bérelhet! webshopok általában köny-
nyen összekapcsolhatók a logisztikai és 
raktározási szolgáltatók, a megrendelések 
teljesítését biztosító ún. ful!llment-cé-
gek rendszereivel. A hazai Webshippy 

például automatizált raktári rendszeré-
vel és dropshipping-szolgáltatásaival tel-
jes kör$ szolgáltatást vállal. A pontos és 
ügyfélbarát kiszolgálás alapvet! feltétel az 
online kereskedelemben. A boltokban az 
ügyfelek általában többféle átvételi mód 
közül választhatnak, alapvet! követel-
mény a választható id!ablakos kézbesítés, 
és mivel a vev!k szeretik tudni, hogy mi 
történik, az áru útjának online követését 
is célszer$ biztosítani. A logisztika fontos 
versenytényez!je a kiszállítási id! rövidsé-
ge: nem meglep!, hogy a vállalási id!távok 

egyre rövidülnek. Magyarország nagyobb 
városaiban bárki találkozhat például a 
Foodpanda vagy a Wolt mobiltelefonnal 
szervezett biciklis futárjaival, de külföldön 
vannak olyan vállalatok is, amelyek dró-
nos vagy robotizált kiszállítással kísérle-
teznek. A rövidül!, esetenként már szinte 
percekben mért kiszolgálási id! különleges 
készletezési és árumozgatási feltételeket 
kíván, például „dark store”-oknak neve-
zett elosztási központok m$ködtetését te-
heti szükségessé. Érdekes példa az id!vel 
való versengésre az amerikai Stitch Fix 
online ruházati áruház: náluk a kiszállítás 
megel"zi a megrendelést; a találati pon-
tosság érdekében a cég stílusszakért!k és 
mesterséges intelligencia segítségével kö-
vetkeztet ügyfelei igényeire, akik a nekik 
küldött csomagokból választhatnak ruha-
darabokat. A járvány egyébként növelte a 
házhozszállítás népszer$ségét: 2021-ben a 
tranzakciók nagy többségét itthon is így 
teljesítették. Ugrásszer$ növekedés "gyel-
het! meg a csomagautomaták kapacitásá-
ban is (1. sz. ábra): Magyarországon 2021-
ben több százat telepítettek, számuk már 
jóval meghaladja az ezret.
Az itt felvázolt trendekb!l jól látható, hogy 
az elektronikus kereskedelem a gazdaság 
gyorsan növekv! és rendkívül innovatív 
szektora. Fejl!désében fontos szerepet ját-
szik a kockázati t"ke. Ezen a területen ér-
dekes jelenség a nagy összeg$, úgynevezett 
„megabefektetések” számának növekedé-
se, hogy egyes cégek hatalmas összegeket 
kapnak. Az 2. sz. ábrán meg"gyelhetjük, 
hogy 1921-ben (vagyis a járvány második 
évében) a kiskereskedelmi technológia 
(retail tech) szektorában mekkorát ugrott 
a befektetések átlagos nagysága, elérve a 
37 millió dollárt. A CB Insights (2021) 
szerint ezen a területen 2021 legnagyobb 
kockázati befektetése a több száz amerikai 
városban m$köd!, mintegy félezer telje-
sítési mikro-központot használó Gopu%  
egymilliárd dollárra rúgó, több befektet! 
által eszközölt, H-körös (az egymást köve-
t! befektetéseket az ABC bet$ivel szokás 
jelölni) t!kebevonása volt.  Összehason-
lításképpen: a Forbes magyar kiadásának 
hírei szerint 2021-ben a keres!optimalizá-
lással foglalkozó hazai Pre"box 1,5 millió 
dolláros, a kosárelhagyások számát csök-
kent! üzeneteket küldését automatizáló 
Recart 3,5 millió dolláros friss befektetést 
kapott, 2022-ben pedig a rosszindulatú 
pénzügyi tranzakciókat mesterséges intel-
ligenciával kisz$r! SEON Technologies 

1. ábra: A Magyar Posta csomagautomatái Budapest egyik közlekedési és 
vásárlási csomópontjában
Forrás: A szerz! felvétele, 2022. április 12

2. ábra: Befektetések átlagos nagysága a kiskereskedelmi technológia 
szektorában, millió dollár
Forrás: CB Insights, 2021
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állított fel magyar rekordot 94 millió dol-
láros második körös forrásbevonással. Az 
online kereskedelmi szektorban világszerte 
n! az unikornisok, vagyis a piacon egy-
milliárd dollárnál többre értékelt vállal-
kozások száma, amelyek a mi régiónkban 
is megjelentek: friss unikornisnak számít 
például a román eMag, a cseh Rohlik és 
a litván Vinted; a lengyel Allegro pedig 
már az „id!sebbek” közé tartozik. Magyar 
e-kereskedelmi unikornisról egyel!re nem 
tudunk.

3. Az elektronikus 
kereskedelem jöv!je: 
korlátok és kérd!jelek
Technológiai innovációkra és azok kreatív 
kereskedelmi alkalmazására még számos 
példát lehetne felhozni. Szögezzük le újra: 
az elmúlt két évtizedben az elektronikus ke-
reskedelem gyorsan és szinte töretlenül fej-
l!dött, a koronavírus járvány pedig újabb 
lendületet adott a térhódításának. Bár 
minden okunk megvan az optimizmusra, 
a jöv!t illet!en mégis meg kell említenünk 
néhány kérd!jelet és problémát. 
Lehetetlen pontosan megjósolni, hogy 
meddig fog növekedni az online kereskede-
lem részaránya. Korábban már utaltunk rá, 
hogy ennek a kérdésnek egyre kevésbé lesz 
értelme, hiszen a hagyományos és az elekt-
ronikus kereskedelem közötti határvonalak 
elmosódnak: kereskedelem van, ami egyre 
nagyobb részben elektronikus, digitalizált. 
Stratégiai kérdés, hogy egy adott pro"lú 
keresked!nek a sokféle kereskedelmi alte-
vékenység közül melyiket érdemes elekt-
ronizálni. Az olyan kijelentéseknek sincs 
sok értelme, hogy a nagyobb részarány egy 
ország fejlettségét jelzi: adott helyen a ked-
vez! arány sokféle tényez!t!l függhet, így 
például a hagyományos bolti kereskedelem 
állapotától, a lakosság földrajzi elhelyezke-
dését!l, a közlekedési infrastruktúrától, a 
bolti kínálat gazdagságától, elérhet!ségét!l. 
Érdekes jelenség például, hogy Magyaror-
szágon az online kereskedelem forgalmának 
közel fele Budapestre és Pest megyére kon-
centrálódik, de kérdéses, hogy ki milyen 
következtetést von le ebb!l.
Fentebb megemlítettük, hogy az online 
kereskedelem platformja nagyjából másfél 
évtizeddel ezel!tt megváltozott: az asztali 
gépek helyét átvették az okostelefonok, be-
léptünk a „mobile commerce” korszakába. 
Vajon a belátható jöv!ben számíthatunk-e 
újabb platformváltásra? Statisztikai tény, 

hogy a közelmúltban az okostelefonok el-
adása veszített a lendületéb!l, és azt is lát-
hatjuk, hogyan fejl!nek a mesterséges és 
a kiterjesztett valóság technológiái. Nem 
tudjuk, hogy az utóbbiak id!vel átveszik-e 
az okostelefonok platform-szerepét. Elkép-
zelhet!, hogy valamikor a jöv!ben 3D-s 
szemüvegekkel vásárolunk majd valahol az 
úgynevezett „metaverzumban”, amir!l mos-
tanában sokat beszélnek, de egyel!re senki 
sem tudja pontosan, hogy mi az. A meta-
verzum, ha megvalósul, újabb lépcs!foka 
lehet a bolti és az internetes kereskedelem, 
illetve általában a valóságos és a virtuális 
életünk közeledésének, konvergenciájának: 
bolti élményt kaphatunk egy mesterséges 
valóságban, a virtuális bolt olyan lehet, 
mint a valóságos.
Az elektronikus kereskedelem versenyké-
pességének egyik biztosítéka a reklámozás, 
a vev!k befolyásolásának hatékonysága. 
A kereskedelmi tranzakciók során, az kö-
zösségi hálókon és más online eszközökön 
rengeteg olyan adatok keletkezik, amelyek-
b!l következtetéseket lehet levonni egyrészt 
csoportok, másrészt egyének szokásaira, 
értékrendjére, jellemére, "zet!képességére, 
konkrét igényeire és szándékaira vonatko-
zóan, ezekb!l ki"nomult és automatizált 
analitikai eszközök, mesterséges intelligen-
cia felhasználásával egyéni pro!lok építhet!k 
fel, személyre szabott, „hiperperszonalizált”, 
többnyire szintén automatizált befolyásolási 
eszközök vethet!k be. Az ilyenek használa-
tának törvényessége és etikussága a kereske-
delem, s!t, egész társadalmunk fejl!désének 
nagy kérdése (lásd err!l pl. Csepeli 2020; 
Tilesch – Hatamleh, 2021). Bár nem köz-
vetlenül elektronikus kereskedelemr!l van 
szó, "gyelemre méltó lépés, hogy a magyar 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszaba-
ság Hatóság 2022-ben megjelent el!z! évi 
beszámolójában nyilvánosságra hozta, hogy 
sokmilliós bírságot szabott ki egy bankra, 
mert az mesterséges intelligenciával vezé-
relt rendszert használt ügyfelei érzelmi ál-
lapotának feltárására, ami a hatóság szerint 
sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet, 
vagyis a GDPR-t. E problémakör szorosan 
összefügg a magánélet, a személyes adatok 
és az online "zetések biztonságosságának 
kérdésével is: számtalan híradás jelenik meg 
adat- és pro"llopásokról, jogtalan tranzak-
ciókról és hasonló dolgokról, ami nyilván 
nem használ az online kereskedelemben 
elengedhetetlen bizalomnak.
Napjaink fontos kutatási feladata az online 
kereskedelem és a fenntartható fejl"dés kap-

csolatának vizsgálata. Adatokra és alapos 
elemzésekre van szükség az e-kereskede-
lem környezeti lábnyomának méréséhez, a 
fenntartható fejl!dést és a környezetvédel-
met szolgáló politikák és szabályok kidol-
gozásához, a folyamatszervezési és vásárlási 
döntések ilyen megfontolások alapján tör-
tén! orientálásához (lásd err!l pl. Péter" – 
Mészáros – Gyenge, 2021).  
Az elektronikus kereskedelem alapja az 
üzletmenet, a vállalati m$ködés digitali-
zálása. E téren itthon jócskán akad még 
tennivalónk. A digitális gazdaság és társa-
dalom fejlettségét mér! európai uniós DE-
SI-index 2021 évi rangsorában (European 
Commission, 2021) Magyarország a 27 
uniós tagállam között a 23. helyen áll. Az 
adatokból kiolvashatjuk, hogy a széles sávú 
hozzáférés és az 5G-re való felkészülés te-
kintetében jól állunk, a digitális készségek 
(oktatás!), a digitális közszolgáltatások, és a 
digitális technológiák vállalati integrációja 
tekintetében viszont le vagyunk maradva az 
uniós átlagtól. 
A digitalizáció tekintetében f!leg a hazai 
kis- és középvállalatoknál mutatkoznak 
gondok. Ez lehet az egyik oka annak, hogy 
régiónk egyes országainak internetes ke-
resked!i sikeresebbek nálunk a növekedés 
menedzselésében és a külföldi terjeszkedé-
sében. Fontos kérdés, hogy az EU interne-
tes cégei versenyképesek lesznek-e a hatal-
mas amerikai és kínai internetes óriásokkal 
szemben, a mieink pedig hogyan tudják 
megvetni a lábukat a régiónkban és azon kí-
vül, és azt sem tudjuk még, milyen hatással 
lesz hosszabb távon az ellátási láncokra és 
a már említett kereskedelmi, együttm$kö-
dési bizalomra a szomszédságunkban kitört 
háború.
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