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ABSTARCT 

The IT advancement is nowadays one the most important factor of the competitiveness. One segment of 
this advancement is the eCommerce activity in the different regions. This multidisciplinary study covers 
more fields and expostulates of the common questions in IT, economy and regional policy. The study 
compares the eCommerce supply (B2C and B2B) of two regions in Hungary, which have enormously 
different economic position. The emerged basic question is whether economic position correlates with the 
IT and eCommerce potential? Can the eCommerce potential be considered as a new regional inequality 
factor? 

 
Napjainkban a vállalatok tudatosan egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek az információtech-
nológiai (IT) fejlesztésekre, amellyel hosszútá-
von tudják versenyképességüket növelni. Ezzel 
párhuzamosan megfigyelhet , hogy az IT-fej-
lesztés az egyes térségeknek is kulcsfontos-
ságú stratégiai elemévé vált. A térségek ilyen 
irányú el rehaladottságát az információs tár-
sadalom fejlettségével jellemezhetjük, amelynek 
egyik szegmense az elektronikus kereskedelem.  

Az elektronikus kis- és nagykereskedelem 
könnyebb hozzáférhet ségét és ezzel együtt a 
széles kör  elterjedését a www-protokoll kifej-
lesztése és az ennek eredményeképpen jelen-
t sen el retör  eCommerce eredményezte. Ezál-
tal egy olyan eszköz, innováció terjedt el, amely 
egyben számos új lehet séget teremtett és 
szemléletbeli reformot is eredményezett. Az 
információs társadalom terminológiája szerint az 
IT-eszközök (számítógép-hálózat, telefon, inter-
net stb.) nem csupán az eszköz szerepét töltik 
be, hanem az egyik legfontosabb értékteremt  
szerepl ként is jelennek meg. 

A cikk két, napjainkban kiemelked  érdekl dést 
kiváltó témakör, a regionális tudomány és az 
információtechnológia közös kérdéseit vizsgálja, 
különös tekintettel napjaink leginnovatívabb 
kereskedelmi formájára, az elektronikus keres-
kedelemre. E multidiszciplináris témakör az in-
formatika és a közgazdaságtan mellett a regio-
nális tudomány bizonyos szeleteit is felöleli. A 
vizsgálat során kulcskérdésként merül fel, hogy 
az elektronikus szolgáltatások esetleges területi 
eltérése és így az információs társadalmi fej-
lettségbeli különbség vajon szignifikáns össze-
függésben lehet-e az adott térség gazdasági 
fejlettségével, hogy az egyes információs tár-
sadalmi pozíciók milyen mértékben határozzák 
meg egy térség fejlettségét, gazdasági ver-
senyképességét? 
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Az információs társadalom fej-
lettségének a mérése 

Az információs társadalmi fejlettség mérése 
rendkívül összetett feladat, ennek megfelel en 
komplex módszertant kíván. Mivel ezen keretek 
között nem célszer  összetett mutatószámok 
becslésével foglalkozni, ezért mindössze né-
hány összetev  mérhet ségét elemeztem. 
Számos mutató, így a számítógép-ellátottság, a 
mobiltelefon-használat és az internetalkalmazás 
is részét képezheti annak az újfajta fejlettségi 
szint mérésnek, amelyhez az immár klasszi-
kusnak számító telekommunikációs és távköz-
lési mutatók vizsgálata hozzátartozik [8].  

Az információs társadalom fejlettségének mé-
réséhez egy új aspektus lehet a tanulmányban 
vizsgált elektronikus kereskedelemi szolgálta-
tások elterjedtségi mutatója, de megfigyelhet  
az is, hogy bizonyos szint  koherencia áll fenn 
az információs társadalmi fejlettség méréséhez 
felhasznált faktorok között, különösen az elekt-
ronikus kereskedelem tekintetében,. A követ-
kez kben ezért az elektronikus kereskedelem 
el feltételeit képez  egyes mutatókat, azok 
mérhet ségét elemzem regionális, illetve or-
szágos szinten. 

Lakossági számítógép-használat 

A lakossági számítógép-használat egészen a 
kilencvenes évekig szinte az egyetlen jelz je 
volt az információs társadalom megvalósítási 
szintjének a méréséhez. A számítógép-állomány 
becslésének legkifejez bb jellemzése a számí-
tógép-eladások figyelemmel kísérése mellett a 
háztartásstatisztikai vizsgálatokkal lehetséges. 
Megfigyelhet  azonban, hogy a felmérések túl-
nyomó része országos szintre korlátozódik, 
kisebb aggregáltsági szinten ritkán készül fel-
mérés, ha mégis, akkor ezek többsége megyei 
szint . A méréshez további alternatív megoldást 
jelenthet az eladási statisztikák nyomon köve-
tése, ami azonban regionális szinten ugyancsak 
nehezen értelmezhet  [7]. 

Az országos adatokat szemlélve megfigyelhet , 
hogy az otthoni számítógépek terjedésének 
üteme 2001 és 2004 között lelassult, hogy 2004 
májusában a háztartásoknak még csak 34%-a 
rendelkezett számítógéppel [2,17], ám a kormány 
által meghirdetett Sulinet Expressz program 
er teljes lökést adott az otthoni számítógép-ellá-
tottsági mutató javulásához (lásd 2-1. ábra). 
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Forrás: [2,17] 

2-1. ábra  A háztartások számítógép-ellátottsága (1992–2004) 
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Lakossági internethasználat 

A lakossági internethasználat elterjedtsége 
szintén nehezen mérhet . Mivel az internet-el -
fizetések száma nem ekvivalens a lakossági 
internethasználattal (a lakosság nemcsak ott-
honában, hanem számos egyéb helyen, így 
munkahelyen, iskolában, könyvtárban stb. is 
hozzáférhet az internethez), ezért csupán a 
háztartásstatisztikai felmérésekre hagyatkoz-
hatunk). Bár a hazai internethasználók aránya 

mára már némileg magasabb, mint a hazánkkal 
együtt az Európai Unióhoz csatlakozott orszá-
gok átlaga, az internetet otthon használók ará-
nyát tekintve hazánk helyzete még rendkívül 
rossznak mondható (lásd 2-2. ábra). Az Európai 
Unióhoz csatlakozott, illetve még csatlakozni 
kívánó országok közül az otthonukban internet-
hez hozzáfér k arányát tekintve csak Románia 
és Törökország áll Magyarország mögött [3]. 

 

 
Forrás: [2] 

2-2. ábra  Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkez k aránya a 15 éves és id sebb népesség körében az 
EU-hoz csatlakozni szándékozó országokban (2001–2002) 

 
Az otthoni internet-hozzáférés tekintetében a 
kívánatosnak tartott dinamikus növekedés 
2002-ben még váratott magára: év végére a 
magyar háztartások 8%-a rendelkezett internet-
hozzáféréssel, szemben az egy évvel korábbi 6 
százalékos aránnyal. Azonban az internetet 
otthon használók száma 2003-ban mintegy 
60%-kal n tt, így elérte a közel 12%-ot (lásd 2-3. 
ábra) [17].  

A dinamikus növekedés ellenére ez a számadat 
az EU-átlaghoz és USA megfelel  mutatóihoz 
képest azonban sajnos még mindig nagyon 
alacsonynak mondható. Ez els sorban annak 
köszönhet , hogy hazánkban az otthoni internet-
használat jelenleg még mindig viszonylag drága, 
továbbá a szükséges eszközfeltételek, mint a 
számítógép, a modem, a gyors kommunikációs 
hálózati csatlakozási lehet ség (ADSL, mikro-
hullám, kábel TV stb.) nem található meg min-
den háztartásban. 
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Forrás: [2,17] 

2-3. ábra  Az otthoni Internet-hozzáféréssel rendelkez  háztartások aránya (1998–2004) 
 

Vállalati internethasználat 

A vállalati internet-hozzáférések arányát tekintve 
Magyarország lemaradása az EU 15 tagálla-
mától már kisebb, bár az internetes üzleti meg-
oldások elterjedtsége, alkalmazása vonatkozá-
sában a hazai cégek még meglehet sen elma-
radnak a vezet  országok vállalataitól. Az 
internet használatával kapcsolatban a háztar-
tásokhoz hasonlóan a piaci szektorban is a ha-
gyományos alkalmazások (információgy jtés, 
levelezés és adattovábbítás) dominálnak [1]. A 
jöv ben a vállalatok esetében várhatóan az 
értékesítés, a beszerzés és a logisztika területén 
csökken az internetmegoldások növekedési 
üteme, viszont növekv  szerepe lesz az inter-
netes marketingtevékenységnek és a bank-
kapcsolatoknak. 
 
Vállalatok az interneten  

Egy adott térségben tevékenyked  vállalatok 
Interneten való megjelenése, és így az egy tér-
ségben kínált elektronikus kereskedelmi szol-
gáltatások aránya is egyaránt az információs 
technológiai fejlettség részét képezi. Az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium adatai szerint 
ma Magyarországon az internetes megjelenítés 
különböz  formáit a cégek mindössze kétötöde 
használja ki [1]. 

Tanulmányomban az elektronikus kereskedelem 
régiónkénti volumenének mérése kapcsán az 
egyes térségekben tevékenyked  vállalkozások 
internetes megjelenítéseit elemeztem. A vizs-
gálat során az alábbi négy kategóriát külön-
böztettem meg: 

Az egyszer  megjelenés az a megjelenítési 
forma, amely során a vállalkozás csak a nevét, 
elérhet ségét és tevékenységi körét jeleníti meg 
az interneten. Ebbe a kategóriába sorolható az 
egyszer  internetes cégjegyzékekbe való beje-
gyeztetés, ami azonban még nem feltétlenül 
jelenti a vállalati honlap meglétét. Ez a katógira 
els sorban egyéni vállalkozókra és a néhány f t 
foglalkoztató vállalkozásokra jellemz . 

1. A tevékenységleírás az a megjelenítési 
forma, amely már nemcsak az elérhet ség 
közlésére hagyatkozik, hanem részletesen, 
reklám jelleggel írja le a vállalat termékeit, 
szolgáltatásait, és mellette gyakran talál-
hatunk a cégre, cégcsoportra vonatkozó 
egyéb információkat is, mint például cég-
történet, küldetés stb. 

2. A katalógus jelleg  internetes megjelenítés 
az el z  megjelenítési formáktól annyiban 
különbözik, hogy itt már a termékekhez, 
szolgáltatásokhoz árak is tartoznak, de az 
elektronikus úton történ  megrendelésre 
még itt sincs mód. 
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3. Az effektív kereskedelmi tevékenység 
kategóriába azon weboldalak tartoznak, a-
melyek a vállalat termékeit, szolgáltatásait 
interaktív, rendelhet  módon kínálják a fo-
gyasztók, illetve a vállalatok számára. Ennek 
megfelel en megkülönböztethetünk elekt-
ronikus kis- és nagykereskedelmet. 

 
A megjelenítés mérése 

Egy 2003-as országos felmérés szerint a válla-
lati honlapok többsége (háromnegyede) passzív 
funkciójú, és leginkább információ nyújtására 
korlátozódik. Az átlagos vállalati honlap jellem-
z en mégcsak a vállalatról, valamint annak 
termékeir l és szolgáltatásairól nyújt informáci-
ókat. A feltérképezett honlapok egyötöde ad 
lehet séget katalógusban való keresésre, illetve 
árjegyzék megtekintésére, és csupán kevesebb, 
mint egytizede (az összes vállalatnak  kevesebb, 
mint két százaléka) teszi lehet vé az effektív 
kereskedelmi tranzakciót. Megfigyelhet  az is, 
hogy az internetpenetráció –az internetelérés 
elterjedtsége– egyenes arányt mutat a vállal-
kozás létszámával. Minél több embert foglal-
koztat egy cég, annál valószín bb, hogy ren-
delkezik saját honlappal. A felmérések szerint 
például 2002-ben az 5 f  feletti cégeknek már 
41%-a rendelkezett saját honlappal. Az átlagnál 
nagyobb arányban a gazdasági szolgáltatást 
nyújtó cégek valamint a feldolgozó ipari cégek 
m ködtetnek ilyen weblapokat, míg a legelma-

radottabbnak ezen a téren (is) a mez gazdasági 
vállalkozások számítanak [1]. 

 
Regionális gazdasági különbségek 

A gazdasági fejlettség legreprezentatívabb mu-
tatójaként a közgazdaságtanban a fejlettség--
elmaradottság egyik legfontosabb mér számát, 
az egy f re jutó hazai össztermék értékét 
használják. A Központi Statisztikai Hivatal rend-
szeresen közzéteszi a bruttó hazai össztermék 
országos és megyei adatait, ennél részletesebb, 
kistérségi bontást azonban nem készít. A 2000 
évi statisztikai adatok alapján mindössze egy 
nemrégiben publikált tanulmányból kaphattunk 
150 kistérségre való lebontású becsült adatokat. 
A kutatásból kiderül, hogy a GDP-termelés 
egyenl tlenségei kistérségi szinten nagyobbak, 
mint megyei szinten. A tanulmány a 2-4. ábra 
szerinti struktúrában vázolja az egyes kistérsé-
gek egy f re jutó bruttó hazai termékét [9].  

Az internetes megjelenítés vizsgálata kapcsán 
két olyan kistérséget kíséreltem meg komparatív 
módon elemezni, amelyek gazdasági fejlett-
ségében jelent s eltérés manifesztálódik. Ennek 
megfelel en egy nyugat-dunántúli várost, Gy rt 
és vonzáskörzetét, továbbá egy észak-magyar-
országi várost, Ózdot és agglomerációs gy r jét 
hasonlítottam össze. E két kistérség egy f re 
jutó GDP-vonatkozású gazdasági potenciálbeli 
különbségeit a 2-1. Táblázat mutatja. 

 
 

2-1. Táblázat  Közvetlen mutatók alapján készített kistérségi GDP-becslés eredményei (2000) Forrás: [9] 

 

egy lakosra jutó becsült GDP a vállalati szektorban 

a társasági adó az ipar zési adó 
a két becslés 

átlaga 

kistérségi 
központ 
(150 db) 

alapján (ezer Ft) 

rangszám a 
becsült GDP/f  
érték alapján 

a becsült GDP ösz-
szege (millió Ft) 

Gy r 2 948 2 215 2 581 3 441 378 

Ózd 519 440 480 134 36 043 
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2-4. ábra  A közvetlen mutatók alapján becsült kistérségi GDP egy lakosra jutó értéke (ezer Ft, 2000) Forrás: [9] 
 
 
Regionális különbségek  

A gazdasági fejlettségnek számos min ségi 
eleme van, amelyek jelent sen befolyásolják az 
egyes régiók jelenlegi, de még inkább jöv beni 
fejl dési esélyeit [13]. Ilyen min ségi elem lehet 
az információs társadalmi fejlettség, és ezen 
belül pedig egy adott térségben elektronikus 
kereskedelemi szolgáltatásainak az elterjedt-
sége. Az információs aktivitás közvetett jelz -
számaként használható eKereskedelem mér-
tékének jelz számai azonban területileg nagyon 
nehezen mérhet k. Az efféle hálózati tevékeny-
ségek –többségében a hálózati jellegb l adó-
dóan– lokalizációs problémákat vetnek fel, mint 
például, hogy hol található a megvásárolt termék, 

az üzlet, a szerver; vagy hogy hol található az 
eladó és a vev  [13]. A 2-5. ábra szintén egy 
friss kutatás eredményét mutatja, amely a be-
jegyzett domainnevek kistérségi lebontására 
tesz kísérletet. A szerverek fizikai elhelyezke-
dése azonban sok esetben, épp az el bb leírt 
lokalizációs probléma miatt, nem egyezik meg 
az eladó földrajzi elhelyezkedésével, ezért az 
ábra ebben a tekintetben irreálisan nagy regio-
nális különbségeket mutat. A mindkét térségben 
tevékenyked , illetve ott árukat és szolgáltatá-
sokat kínáló vállalatok közül 400-400-at vá-
lasztottam ki véletlenszer en, és a már koráb-
ban vázolt felosztást alapul véve megvizsgáltam 
ezen vállalatok internetes megjelenítését. 

 
2-5. ábra A „.hu” domain alá bejegyzett domainnév-szerverek s r sége 10 ezer lakosra (2001. nov.) Forrás: [13] 
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Gy r és vonzáskörzete 

A Gy rben és vonzáskörzetében végzett fel-
mérés alapján megállapítható, hogy a vállalko-
zások mintegy 40%-a egyáltalán nem rendelke-
zik weblappal, továbbá, hogy a vállalatok 25%-a 

egyszer  megjelenés , 25%-a tevékenységleíró, 
9%-a pedig katalógus jelleg  weblappal bír. A 
vállalatoknak csupán 1,4%-a kínálja a B2C vagy 
B2B formájú elektronikus kereskedelmet, mint 
értékesítési csatornát (lásd 2-6. ábra). 

 

nincs jelen 40%

elérhet ség 

25%

tevékenység 

25%

katalógus 

árakkal 8,6%

e-kereskedelem 

1,4%

 
2-6. ábra  A vállalatok internetes megjelenései Gy rben és vonzáskörzetében 

 
 
Ózd és vonzáskörzete 

Az Ózdon és vonzáskörzetében vizsgált válla-
latok, vállalkozások 57%-a nem rendelkezik 
weblappal. Továbbá a vállalatok 25%-a egy-
szer  megjelenés , 12%-a tevékenység-leíró, 

5%-a pedig katalógus jelleg  weblappal ren-
delkezik. A vállalatok mindössze 1%-a kínálja az 
elektronikus kereskedelmet, mint értékesítési 
csatornát (lásd 2-7. ábra). 

 

 

 
2-7. ábra A vállalatok internetes megjelenése Ózdon és vonzáskörzetében 
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A felmérés autentikusságával kapcsolatban az 
alábbi derogációkat szükséges figyelembe venni: 

 A felméréshez felhasznált minta a regionális 
Kisokos-kiadványok cégjegyzékeib l vélet-
lenszer en került kiválasztása. Ez egyfel l 
nem minden szempontból tekinthet  repre-
zentatívnak, mivel csak azon cégek adatait 
tartalmazza, amelyek ebben a kiadványban 
reklámozzák magukat, másfel l viszont egy-
értelm en azon cégek jelennek itt meg, ame-
lyek az adott kistérségben árut vagy szolgál-
tatást kínálnak. 

 A vizsgálat 400 vállalkozás internetes megje-
lenítését vizsgálja kistérségenként. 

 A felmérés nem méri az effektív eKereskedel-
mi forgalmat, annak volumenét. 

 Csak a kínálati oldal vizsgálata történt meg, a 
keresleti oldal mérése csak háztartásstatisz-
tikai vizsgálatokkal lehetne becsülhet . 

 A kutatás els sorban a B2C-kapcsolatokat 
tárja fel, B2B üzleti kapcsolatokra ugyanis a 
vállalati weblapok többségénél nincs utalás, s 
ezek is csak hálózatokban érhet k el. 

eMánia 

Összefoglalás 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a két 
vizsgált kistérségben a térségek gazdasági fej-
letsége és az ott kínált elektronikus kereske-
delmi szolgáltatásokkal kapcsolatban szignifi-
káns konvergencia figyelhet  meg. Mind a vál-
lalati weblapok aránya, mind a meglév  web-
lapok jelleg szerinti megoszlása is erre utal. Míg 
a fejletlenebb ózdi kistérségben az egyszer  
megjelenítés jobban dominál a megjelenítési 
formák között, addig a fejlett gy ri térségben az 
eKereskedelemi szolgáltatások nagyobb arány-
ban jelennek meg. 
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