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MTE-kerekasztal az online vásárról
A fenti címmel rendezett kerekasztal-beszélge-
tést a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 
2003. december 16-án a Független Médiaközpont-
ban, amelyen egy, a hazai elektronikus kereske-
delem kínálati oldalát felmérõ kutatás eredmé-
nyeit is ismertették. A kutatást egyébként az
MTE és a RE:CALL Tanácsadó Kft. az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium megbízásából közösen
készítette.
Karácsonyi vásárlás a karosszékbõl
Az elkészült tanulmány 289 bevásárlókosaras rend-
szerû, a karácsonyi ajándékozás során szóba kerülõ
árukat forgalmazó e-bolt kínálatát és szolgáltatását
vizsgálta meg részletesen. A kutatásban megvizs-
gált boltok összesen 1,5 millió terméket kínálnak
húsz különbözõ, a karácsonyi ajándékozáshoz köt-
hetõ termékkörben. A kínálat igen színes, a vásárlók
érdeklõdési körüknek megfelelõen vásárolhattak
például makettet, horgászbotot, szivart vagy akár
függõágyat is. A legtöbb hazai e-bolt (14%) számí-
tástechnikai eszközöket kínál, 13–13 százalék forgal-
maz könyveket, illetve zenei és filmes kiadványokat.
Nagyjából 5–5 százalékkal képviseltetik magukat
a szórakoztató elektronikai, a szabadidõs, az irodai
cikkek, az élelmiszerek (szeszesital, édesség) és
a ruházati termékek forgalmazói. A legnépesebb
termékkategória a könyveké (768 ezer termék),
második a zenei CD-k és filmek csoportja (485 ezer
termék), míg harmadik helyen a számítástechnikai
eszközök szerepelnek (48 ezer termék).
A kutatás idõszaka alatt az üzletek 15 százaléka
nyújtott állandó jelleggel árkedvezményt termé-
keire, amelynek jellemzõ mértéke hat százalék
volt. Az állandó kedvezmények mellett idõszakos
árkedvezményt kínált a boltok közel egyharmada,
átlagosan kilenc százalékos mértékben. Az e-bol-
tokban a postai szállítás a leggyakoribb (78%),
futárszolgálat (29%) és bolti kiszállítás (22%)
ritkábban vehetõ igénybe. A termékrõl általában
alapos tájékoztatást kaphatunk, három boltból
kettõ súgóval könnyíti meg a vásárlást; a garan-
ciális feltételekrõl és az adatvédelemrõl ugyanak-
kor csak a boltok 42 százalékában olvashatunk.
A marketingcélú adatgyûjtés nem jellemzõ (7%),
de a vásárlástól való elállás jogáról csak a boltok
29 százaléknál olvashatunk. Az e-boltok ügyfél-
szolgálata 91 százalékban elérhetõ elektronikus
levélen keresztül, és általában már néhány órán
belül választ ad a feltett kérdésekre. Az üzletek
87 százaléka mûködtet telefonos ügyfélszolgálatot,
ugyanakkor csak az e-boltok 54 százalékánál szere-
pel a cégnév, a postai cím, a telefonszám és az
elektronikus levélcím mindegyike.
A teljes tanulmány szövege a � http://www.recall.hu/
download/karacsonyi_vasarlas_a_karosszekbol.pdf
címen érhetõ el.

A következtetések levonása
A tanulmány bemutatását egy beszélgetés követte
a jelenlévõ hallgatóság buzgó részvételével, ennek
során kiderült, hogy szinte minden nagyobb online
kereskedõ képviseltette magát. A vita kezdeteként
a meghívott szakembergárda
mondta el a véleményét a kutatás
eredményei és személyes tapasz-
talatai alapján. Megállapították,
hogy a magyarországi jogi szabá-
lyozás ezen a területen jó, bár
vannak még megoldásra váró
kérdések, hiányosságok. Egyetér-
tés volt abban is, hogy az ered-
mény mind az ár, mind a termékkínálat, mind pedig
a szolgáltatási színvonal területén mindenképpen
kedvezõ. Az azonban nem túl jó, hogy csekély
érdeklõdés mutatkozik az online kereskedelem iránt
a fogyasztók részérõl. Magyarországon a felhasz-
nálók inkább csak tájékozódási céllal használják az
online boltokat, majd a kellõ adatok megszerzése
után elmennek, s az árut megveszik a boltban.
Ez nem csak magyar sajátosság, s nem is a felhasz-
nálói bizalmatlanságban kell keresni a bizalmatlan-
ság okát: az emberekkel inkább meg kell ismertetni,
meg kell szerettetni ezt a fajta vásárlási formát,
vonzó példát kell látniuk, s elõfordulhat, hogy a
szemléletváltás idõvel megjön. A résztvevõk szerint
ehhez kormányzati segítségre, az iparág összefo-
gására, s a tartalomszolgáltatókkal történõ együtt-
mûködésre lenne szükség.
Szó esett többek között egy olyan ötletrõl, hogy
az online árusított termékek áfáját idõszakosan
engedje el a kormány, s azért, hogy a nem online
kereskedõk ne kerüljenek hátrányba, digitális
társaiknak a kedvezményért cserébe ingyenes
házhoz szállítást kellene biztosítaniuk.
Az IHM képviselõje egyébként biztosított bennünket
arról, hogy mind törvényi úton, mind pedig egyéb
lehetõségek megragadásával segíteni kívánják az 
e-kereskedelem elõrehaladását.

Kapcsolódó címek
Magyarországi Tartalomszolgálatók Egyesülete
� http://www.mte.hu
RE:CALL Tanácsadó Kft. � http://www.recall.hu
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
� http://www.ihm.gov.hu

Az elektronikus
kereskedelem
helyzete
Magyarországon

Komáromi Zoltán
(komi@kiskapu.hu)
23 éves, a BME hallgatója, mellette
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