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Summary 

The Business Climate Survey of the HCCI Institute for Economic and Enterprise 

Research (IEER) examines primarily the business situation and the short-term 

prospects of the Hungarian enterprises and beside this other important current topics 

of the enterprise behaviour. In the ad-hoc section of the survey we asked the managers 

about the internet using habits of their companies, and this study focuses on this topic. 

In the sample of the survey the majority of enterprises are micro-enterprises (69.9 %). 

The survey is based on answers of 3,187 enterprises. The proportion of the small and 

medium-sized enterprises (SMEs) is 26.5 % whereas the percentage of big companies 

is merely 3.7%. The companies surveyed operate within the fields of manufacturing 

(14.5 %), construction (14.1 %), trade (18.7 %) tourism and catering (5, 9 %), 

transportation (3, 2 %) and other services (43.6%). 

The results show that the enterprises use internet for administration (94.6 %), mailing 

with customers (91.5 %) and enquiring about market trends (89 %). Just over half of 

the Hungarian companies possesses own websites (55.4 %). The low proportion is 

caused by the large number of micro-enterprises in the sample. In the case of SMEs the 

percentage is significantly higher 81.6 %. The majority of firms consider computer 

system and data security highly important (89.3 %). Furthermore they deem 

modernity of computer system nearly as important (84.4 %) as the latter. 

 

  



4 
 

Internethasználat a vállalatok körében  

A vállalati konjunktúra 2015. évi októberi felmérésben összesen 3.187 magyarországi 

vállalat vett részt. A megkérdezett cégek legnagyobb része (69,9 %) 10 fő alatti 

mikrovállakozás. A kisvállalkozások aránya 17,7 % a közép- illetve nagyvállalatoké 

pedig összességében 12,4 %. 

A konjunktúra felvételében felmértük a vállalkozások internet használati szokásait is. 

A teljes mintán elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a vállalkozások az 

internetet leginkább ügyintézésre (94,6 %), ügyfelekkel való emailezésre (91,5 %) 

továbbá piaci folyamatokról, és jogszabályokról való tájékozódásra (89%) használják 

(lásd az 1. ábrát). 

 

1. ábra: A magyar cégek internethasználata, 2015 október 

 
 

Saját honlappal a vállalkozások alig több, mint fele 55,4 %-a rendelkezik. Ez a 

viszonylag alacsony arány, a felmérésben résztvevő 10 fő alatti vállalatok magas 

százalékának (70%) tulajdonítható. A kis- és középvállalkozás almintát (10-249 fő) 

tekintve a saját honlappal rendelkező vállalatok aránya már eléri a 81,6 %, ami 

nagyjából megfelel az öt évvel ezelőtti helyzetnek (84%). A GVI 2010. áprilisában, a kis 

– és közepes vállalkozások üzleti helyzetét vizsgáló felméréshez kapcsolódóan mérte 

fel ugyanezt a kérdést.1 (lásd az 2. ábrát). 

 

                                                 
1 MKIK GVI :KKV Körkép-2010/április 
http://gvi.hu/files/researches/355/kkv_korkep_102_tanulmany_100527.pdf 
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2. ábra: A magyar cégek internethasználata, 2010 és 2015 

 

A saját honlap üzemeltetés nem csak a vállalkozások nagyságával, de a külföldi 

tulajdonhányaddal, illetve az exporthányaddal és a megkérdezett cégek ágazati 

hovatartozásával is összefügg. A legnagyobb arányban a részben vagy egészben 

külföldi vállalatok (74,2 %, 74,8 %) rendelkeznek saját honlappal, illetve az exportra 

(is) termelő vállalatok (82,4 %, 75,2 %). Ágazati megoszlásban, az iparban (74,2 %) 

illetve az idegenforgalom (71,8 %) területén tevékenykedő vállalkozások rendelkeznek 

saját honlappal (lásd a 3-5. ábrákat). 

 

3. ábra: A saját honlappal rendelkező cégek aránya ágazati hovatartozás szerint, 2015 
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4. ábra: A saját honlappal rendelkező cégek aránya a külföldi tulajdon aránya szerint, 

2015 

 
5. ábra: A saját honlappal rendelkező cégek aránya az export aránya szerint, 2015 

 
 

További kirívó különbségeket találunk, ha azon vállalatok körét vizsgáljuk, melyek a 

termék- és/vagy szolgáltatás reklámozására, az üzleti partnerek illetve beszállítók 

keresésére és a toborzásra használják az internetet. 

Termék és/ vagy szolgáltatás reklámozására legnagyobb arányban kis- és közepes 

(58,3 %, 59,4 %) illetve a nagy vállalatok (59,6%) veszik igénybe az internetet, ágazat 

szerint pedig az idegenforgalommal foglalkozó vállalatok (68,2 %). Az 

exporthányadot tekintve pedig a kisebb részben exportáló vállalatok aránya itt a 

legmagasabb (66,3 %) (lásd a 6-8. ábrákat). 
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6. ábra: Termék és /vagy szolgáltatás reklámozása vállalati nagyság szerint, 2015 

 
7. ábra: Termék és /vagy szolgáltatás reklámozása vállalati nagyság szerint, 2015 

 
8. ábra: Termék és /vagy szolgáltatás reklámozása vállalati nagyság szerint, 2015 
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Üzleti partnerek keresésére a nagyvállalatok (81,5 %) használják leginkább a 

világhálót. Az ágazati megoszlás szerint az ipari vállalatok vannak az élen (80,9 %) 

kevéssel a kereskedelem (79,7%) és az idegenforgalom (75,1 %) előtt. A külföldi 

tulajdonhányadot tekintve a részben (83,6 %) és a tisztán (77 %) külföldi vállalatok 

használják ilyen célból az internetet. Az exporthányadot figyelembe véve pedig a 

kisebb (82,8 %) és nagyobb (86,4 %) részben exportra termelő vállalatok vannak az 

élen. (lásd a 9-12. ábrákat). 

9. ábra: Üzleti partnerek, beszállítók keresése vállalati nagyság szerint, 2015 

 
10. ábra: Üzleti partnerek, beszállítók keresése ágazat szerint, 2015 
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11. ábra: Üzleti partnerek, beszállítók keresése külföldi tulajdon aránya szerint, 2015 

 
12. ábra: Üzleti partnerek, beszállítók keresése külföldi tulajdon aránya szerint, 2015 

 
 

Új munkatársak keresésére és toborzására legnagyobb arányban a nagyvállalatok 

(85,3 %) illetve a középvállalatok (72,2 %) használják az internetet, szemben a teljes 

mintában tapasztalt 37,2 %-kal. A tulajdoni hányadot tekintve leginkább a tisztán 

külföldi vállalatok (77,2 %) az exporthányadot figyelembe véve pedig a nagyobb 

részben exportáló (66 %) vállalatokra jellemző, hogy ilyenfajta tevékenységre 

használják a világhálót. (lásd a 13-15. ábrákat) 
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13. ábra: Új munkatársak keresése és toborzása vállalati nagyság szerint, 2015 

 
14. ábra: Új munkatársak keresése és toborzása külföldi tulajdoni arány szerint, 2015 

 
15. ábra: Új munkatársak keresése és toborzása export aránya szerint, 2015 
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Magát a számítógépes rendszert és az azon tárolt információk biztonságát a cégek 

nagy többsége fontosnak illetve nagyon fontosnak tekinti (89,3 %). Ugyanezen 

tendencia figyelhető meg a korszerűségét tekintve a válaszolók nagy többsége 84,4 % 

fontosnak illetve nagyon fontosnak jelölte. (lásd a 16-17. ábrákat) 

 

16. ábra: A számítógépes rendszer fontossága, biztonsága a vállalatok számára, 2015 

 
(1= egyáltalán nem fontos, 5= nagyon fontos) 

 

17. ábra: A számítógépes korszerűségének fontossága a vállalatok számára, 2015 

 
(1= egyáltalán nem fontos, 5= nagyon fontos) 

 


