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A magyar kis- és középvállalkozások internethasználata 

Az alábbi rövid elemzésben a hazai kis- és középvállalkozások internethasználattal 

kapcsolatos jellemzőit mutatjuk be. Az elemzés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 

Intézet (GVI) 2017. januári KKV Körkép című felvételének adatain alapul, melyben 300 

hazai vállalkozást kérdeztünk meg arról, hogy működésük során hogyan használják az 

internetet. A legáltalánosabb felhasználási módok (ügyfelekkel történő kapcsolattartás, 

saját honlap, ügyintézés) mellett a kis- és középvállalkozások többsége az internetet 

elsősorban tájékozódásra használja tevékenysége során. Bizonyos cégtípusok, így a több 

foglalkoztatottal rendelkezők, a részben vagy egészben külföldi tulajdonban lévők, 

valamint a kereskedelemben és a feldolgozóiparban működők körében elterjedtebb az 

internet használata. Saját honlapot a kis- és középvállalkozások 84 százaléka üzemeltet, 

többségük esetében az üzemeltetést szakember végzi. Az internethasználat fontosságát jól 

mutatja, hogy a cégek közel 90 százaléka úgy érzi, súlyos gondot jelentene a cég 

működésében, ha egy hétig nem működne az internet. Ugyanakkor a cégek többsége 

árbevétele kevesebb, mint 1 százalékát fordítja számítástechnikai és távközlési eszközök 

beszerzésére és üzemeltetésére. 

Az alábbi elemzés az MKIK GVI 2017. januári KKV Körkép című felvételének azon kérdésein 

alapul, melyek a vállalkozások internet-használati szokásaira és az internet cég 

működésében betöltött szerepére vonatkoztak. A felvétel során 300 hazai, legalább 20 

munkavállalóval rendelkező kis- és középvállalkozást kérdeztünk meg a témában, az 

alábbiakban az ezen cégek válaszai alapján kapott eredményeket foglaljuk össze.  

A megkérdezett vállalkozások mindegyike használja valamilyen formában az internetet 

működése során, a legáltalánosabb felhasználási mód az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, 

a saját honlap üzemeltetése és az ügyintézés. A válaszadók több, mint fele az interneten 

tájékozódik a piaci folyamatokról és az új jogszabályokról, valamint itt keres üzleti 

partnereket és beszállítókat. A kis- és középvállalkozások 45 százaléka használja az 

internetet az új munkatársak toborzásakor, körülbelül 40 százalékuk keres az interneten 

üzleti tanácsokat, és figyeli a konkurencia árait és üzleti magatartását. A termékek és 

szolgáltatások reklámozása (35 százalék) vagy árusítása (24 százalék) valamint a közösségi 

média használata (34 százalék) kevésbé népszerű felhasználási módok a kkv-k körében (lásd 

az 1. ábrát). 
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1. ábra: Az internethasználat egyes módjai a kis- és középvállalkozások körében, 2017. január, 

százalék 

 

 

Eredményeinket összehasonlíthatjuk a GVI 2010 októberében végzett hasonló felmérésének 

eredményével. 2010-ben és 2017-ben a megkérdezett cégek ugyanakkora aránya (84%-a) 

üzemeltet saját honlapot. Emellett azt láthatjuk, hogy a hazai kkv-k körében az elmúlt nyolc 

év alatt alapvetően változhatott az, hogy a cégek mire használják az internetet. Több 

területen visszaszorult az internethasználat, amit talán az magyaráz, hogy az első felmérés 

idejében még olyan várakozások éltek a cégeknél az internethasználat hasznosságáról, 

amelyek később nem teljesültek. Kevesebb cégnél használják az online értékesítést, a 

versenytársak árainak interneten keresztüli megfigyelését, az üzleti partnerek interneten 

keresztüli figyelését, mint nyolc évvel ezelőtt (lásd a 2. ábrát). Ezzel szemben 2010-hez képest 

nőtt az új munkatársak toborzásánál, kiválasztásánál az internetet is felhasználó cégek 

aránya. 

Összességében a cégek túlnyomó többségénél (87%-nál) a cégvezetők az internetet 

életfontosságúnak tekinti a cég élete szempontjából: ilyen arányban mondták, hogy nagy 

problémát jelentene a cég számára, ha leállna egy hétre a net. A válaszadó kis- és 

középvállalkozások közül a kisebb cégek, valamint az építőipari cégek között találjuk a 

legtöbb olyan vállalkozást, amelyet nem érintene súlyosan az internet kiesése, ugyanakkor 

körükben is 70 százalék feletti (a 20-49 fős cégeknél 79 százalék, az építőiparban 72 százalék) 

azoknak a cégeknek az aránya, amelyeknél az internet hiánya gondot okozna.  
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2. ábra: Az internethasználat egyes módjai a kis- és középvállalkozások körében 2010-ben és 2017-

ben, százalék 

 

Az internethasználat egyes módjai jellemzőbbek bizonyos cégtípusokra. Így például 

elmondható, hogy 2017-ben a kisvállalkozások jellemzően kisebb arányban használják 

mindegyik eszközt, mint a nagyobb cégek, ez alól azonban kivételt jelent a közösségi média. 

A Facebookot és más közösségi médiumokat a kisvállalkozások 38 százaléka használja, míg 

ez az arány a nagyobb cégeknél alacsonyabb (36 százalék az 50-99 fős és 29 százalék a 100 fő 

felett foglalkoztató középvállalkozásoknál). Az új munkatársak toborzása és a reklámozás az 

interneten, valamint a konkurencia magatartásának megfigyelése és a termékek és 

szolgáltatások internetes árusítása is a 100 és 249 fő foglalkoztató cégekre jellemző (lásd a 3. 

ábrát). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a részben vagy tisztán külföldi tulajdonban lévő 

cégek nagyobb arányban használják az internetet működésük során, mint a hazai 

vállalkozások. Különösen nagy különbség figyelhető meg a tájékozódáshoz kapcsolódó 

felhasználási módok esetében, így például a piaci folyamatokról és jogszabályokról való 

tájékozódás, a beszállítók és üzleti partnerek keresése, az általános tanácsok keresése vagy az 

új munkatársak keresése esetében. 
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3. ábra: Az internethasználat egyes módjai a foglalkoztatottak száma szerint, 2017. január, százalék  

 

Egyes internetes eszközök alkalmazása jellemzőbb bizonyos szektorokban. Így például az 

üzleti partnerek interneten történő keresését, a konkurencia magatartásának megfigyelését, 

vagy a termékek internetes reklámozását és árusítását a kereskedelem területén működő kis- 

és középvállalkozások nagyobb arányban alkalmazzák, mint a más ágazathoz tartozó cégek. 

Ezzel szemben az új munkatársak interneten történő toborzása vagy a piaci folyamatokról, 

jogszabályokról való tájékozódás a feldolgozóipari cégekre jellemzőbb. Utóbbi két ágazatban 

– a kereskedelemben és a feldolgozóiparban – működő cégek összességében nagyobb 

arányban használják az internetet, mint az építőiparban vagy az egyéb szolgáltatások 

területén működő vállalkozások (lásd a 4. ábrát). 
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4. ábra: Az internethasználat egyes módjai gazdasági ágazat szerint, 2017. január, százalék  

 

 

Az internethasználat egyik legelterjedtebb módja a kis- és középvállalkozások körében a 

saját honlap üzemeltetése: a cégek 84 százaléka rendelkezik honlappal. Hasonlóan a legtöbb 

internet-használati módhoz a saját honlap fenntartása is a nagyobb cégekre jellemző: a 100 és 

249 fő közötti cégek 89 százaléka, az 50 és 99 fő közötti cégek 91 százaléka rendelkezik 

honlappal, míg ez az arány a 20-49 fő közötti kisvállalkozásoknál mindössze 74 százalék. 

Ugyanakkor ágazat szerint vizsgálva nem figyelhető meg jelentős különbség a kis- és 

középvállalkozások között, a saját honlap fenntartása ugyanolyan elterjedt minden 

gazdasági ágazatban. 

A honlappal rendelkező vállalkozások többsége esetében – 81 százalékuknál – a működtetést 

informatikai szakember végzi, míg a cégek 17 százalékánál más személy üzemelteti a 

honlapot. A saját honlappal nem rendelkező vállalkozásokat kérdeztük arról is, hogy miért 

nem üzemeltetnek saját internetes oldalt. Többségük (75 százalék, az összes válaszadó cég 12 

százaléka) úgy vélte, hogy tevékenységük szempontjából nem fontos a honlap fenntartása, a 

megkérdezettek közül négy cég azért nem rendelkezik honlappal, mert az anyacégnek van 

saját oldala, egy cég pedig Facebook-oldalt használ honlap helyett. A fenntartás 

költségességét és a technikai tudás esetleges hiányát a megkérdezett kis- és 

középvállalkozások nem említették az okok között, valamint a honlap folyamatos 

fenntartásának nehézségét is csak három cég emelte ki. 

Az internethasználat fontossága ellenére a megkérdezett cégek többsége (52 százalékuk) 

árbevétele kevesebb, mint 1 százalékát fordítja számítástechnikai és távközlési eszközök 
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vásárlására és üzemeltetésére. A válaszadó cégek 35 százaléka árbevétele 1-5 százalékát, 9 

százalékuk 5-10 százalékát költi ilyen eszközökre, és mindössze 4 százalékuk fordítja 

bevétele több mint 10 százalékát informatikai eszközökre. A számítástechnikai eszközök 

vásárlására és fenntartására fordított összeg nem áll összefüggésben a vállalkozások 

árbevételével vagy más jellemzőivel. 
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Melléklet 

A minimum 20 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozások megoszlása létszám-

kategória, ágazat és külföldi tulajdonhányad szerint a 2017. januári KKV Körkép 

felvételben 

Létszámkategóriák 

20-49 fő 50-99 fő 100-149 fő Összesen 

98 88 114 300 

 

Ágazatok 

feldolgozóipar építőipar kereskedelem gazdasági szolgáltatás Összesen 

172 29 67 32 300 

 

Külföldi tulajdonhányad 

nincs x-50% 51-x% Összesen 

194 19 36 249 

 

 Forrás: GVI 
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Az internethasználatra vonatkozó változók megoszlása a 2017. januári KKV Körkép 

felvételben 

Használja-e az internetet az Önök cége a következő üzleti tevékenységekre? (N=300) 

 Igen Nem 

Saját honlap üzemeltetése 253 47 

Ügyfelekkel emailezés 279 21 

Termékek és/vagy szolgáltatások árusítása az interneten 73 227 

Termékek és/vagy szolgáltatások reklámozása az interneten 106 194 

A konkurencia árainak, üzleti magatartásának megfigyelése 112 188 

Üzleti partnerek, beszállítók keresése 172 128 

Új munkatársak toborzása, kiválasztása 135 165 

Piaci folyamatokról, jogszabályokról való tájékozódás 206 94 

Ügyintézés (pl. Ügyfélkapu használata, online bankolás) 252 48 

Közösségi média (pl. Facebook) használata 102 198 

Általános üzleti tanácsok keresése 126 174 

 

A vállalkozása honlapját számítástechnikai szakember (aki hivatásszerűen foglalkozik ezzel) 

készítette vagy más személy (pl. nem informatikus munkatárs, ismerős, rokon)? 

számítástechnikai 

szakember 
más személy nem tudja 

Összesen 

204 43 6 
253 
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Miért nem rendelkezik vállalkozása saját honlappal? 

nem fontos 

a cégem 

számára/ 

nem fontos 

ebben az 

iparágban 

közösségi 

média (pl. 

Facebook) 

felületet 

használunk 

weboldal 

helyett 

a 

költsége

k miatt 

a technikai 

tudás 

hiánya 

miatt 

azért mert a 

honlap 

folyamatos 

fenntartást 

igényelne 

azért mert az 

anyacégnek 

van saját 

honlapja 

NT/NV Összesen 

35 1 0 0 3 3 5 47 

 

 

Súlyos gondokat jelentene a vállalkozása működésében az, ha egy hétre leállna Önöknél az internet? 

Igen Nem Összesen 

258 40 298 

 

 Forrás: GVI, KKV Körkép, 2017. január 


