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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÁS 

Az EU kereskedelmi teljesítménye 2005-re 19 060 milliárd dollárra becsülhető, ebből 
várhatóan mintegy 2 527 milliárd dollárra tehető az on-line kereskedelem részesedése. 2001-
ben mintegy 25 000 működő e-kereskedelmi site-ról tudunk, melyek közül 1000-1500 
tevékenykedik az élelmiszeripar és mezőgazdaság szektorban. Egy amerikai vezető elemző 
cég becslése szerint a 2005. évre az élelmiszer, halászati, erdészeti és mezőgazdasági 
kereskedelem 14%-ka kerül be az on-line üzleti életbe. Ezek a fejlődések jól érzékeltetik, 
milyen kihívások előtt is állnak a mezőgazdasági szektor szereplői. Jelen rövid tanulmány 
igyekszik rávilágítani a jelenlegi Internet alkalmazásokra a mezőgazdaságban és 
élelmiszeriparban, figyelembe véve az Európai Uniós elképzeléseket, kínálkozó 
perspektívákat. 
 
Az Európai Unió tanulmánya szerint megállapítható, hogy az e-Business és e-Commerce 
üzleti technológiák létjogosultsága, támogatottsága, nemzeti és nemzetközi trendjei mind arra 
mutatnak, hogy hamarosan elérheti a hagyományos termelési, szolgáltatási tevékenység 
teljesítményét. Mindezek ellenére jelenleg a felhasználók még nem igazán értik és tudják 
felhasználni azokat a lehetőségeket, melyeket a technológia széles körben rendelkezésükre 
bocsát. Az üzletek még ugyan hagyományos módon köttetnek, de az információ szerzésben 
már igen aktívan használják az on-line rendszereket, úgymint portálokat, adatbázisokat, 
információs site-okat stb. A közeljövőben mindinkább előtérbe kerülnek az egyre integráltabb 
üzleti alkalmazások, melyek akár farm szinten is képesek a tranzakciók lebonyolítására, 
jelentősen növelve ezzel a kisgazdaságok termelékenységét, hatékonyságát, erősítve piaci 
pozíciójukat és segítve gazdaságuk fenntarthatóságát egy globális piacon. 
 
A vezető technológiák nyújtotta előnyök alapvetően a kommunikáció, termelési hatékonyság, 
árak, jogszabályok, szolgáltatások átláthatósága, termelés területein forradalmasíthatják a 
termelést. Gyakorlatilag kis befektetéssel be lehet lépni az Internet adta technológiával erre a 
piacra. A technológia össze tudja kapcsolni az egyéni résztvevőket akár egy élelmiszer 
termelési láncba, függetlenül a földrajzi megosztottságtól. Uralkodó jellegűek a business-to-
business (B2B) kapcsolatok, mely egyenlő üzleti partnerek meglétét jelenti az üzletkötés 
folyamatában. Ez a mezőgazdaságban speciálisan veti fel a kérdést, hiszen a farmerek soha 
nem voltak egyenrangú partnerek az üzleti folyamatokban. Ez a rossz tradíció múlóban van, 
hiszen ma már az on-line technológia révén, az elektronikus piactereken mindenki egyenlő 
esélyekkel köthet ellenőrzött módon üzletet, miközben az üzleti információk elérhetőségének 
lehetősége és sebessége többszörösére növekedett, ami jelentősen növeli a „kicsik” esélyeit is. 
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2. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

2.1. Az információs társadalom 
Az információs társadalom gyakran emlegetett divatos téma, amely nehezen definiálható 

sokak által vitatott jelenségek sorozatából áll. Az információs társadalom, mint neve is 
mutatja olyan irányú változások megjelölését hangsúlyozza, melyek az információs eszközök 
forradalmával szoros kapcsolatban jöttek létre. 
Mindezek a technikai változások tehát szoros összefüggésben állnak számos, kulturális, 
társadalmi változással, amelynek komplex végeredményét nevezzük „információs 
társadalom”-nak. Az információs társadalom kiépülésében élen járnak a gazdasági szféra 
szereplői, de természetesen mindezekben a változásokban a kormányzati, közigazgatási szféra 
sem maradhat le és a tudatos, öntevékeny polgárok is aktív közreműködést fejtenek ki, 
felhasználva korszerű informatikai eszközöket. A hagyományos, kollektív viselkedési 
szabályok és szerepek fokozatosan átalakulnak. Megnő a társadalmi kreativitás szerepe, 
felértékelődnek azok a nem-tradicionális megoldások, melyek a változó világban való 
eligazodást, érvényesülést segítik.1 

 

2.2. Európai Uniós Információs Társadalom 
Az elektronikus -kormányzás, -közigazgatás, -demokrácia, -government, -administration, 

mind ugyanazon fogalom körül csoportosulnak. Valamennyien egy olyan újszerű kormányzati 
törekvést fednek, melynek fő célja a szolgáltató állam megteremtése, ahol az 
állampolgároknak nyújtott szolgáltatások magas színvonala, a (központi és helyi) kormányzás 
hatékonysága (költséghatékonyság), a széleskörű tájékoztatás, a kormányzati intézmények 
működése átláthatóságának növelése, 7 x 24 órás ügyintézés szerepelnek a prioritások között. 
 
Brüsszeli alapelvek, melyek 2001. november 20-án, 40 ország minisztere által elfogadást 
nyertek: 
 

• középpontban az ügyfél •a közigazgatás szervezeti és eszközrendszerének 

fejlesztése 

• a társadalmi részvétel bátorítása •a bizalom és biztonság megteremtése 

• a választás lehetőségének biztosítása(biztonság, adatvédelem, bizalmasság, hitelesség) 

 
A nemzeti e-kormányzati portálok összehangolása, átjárhatóvá tétele érdekében az EU 

elindította a Public Services.eu-t, vagyis azt a páneurópai portált, amelyet magánszemélyek és 
üzleti vállalkozások is haszonnal böngészhetnek, tudjuk meg az e-kormányzat híreiből.  

A konferencia résztvevői megállapították, hogy az egész EU-t érintő e-kormányzati 
feladatokat is a helyi viszonyokat jól ismerő, nemzeti kormányzati portálokon keresztül kell 
ellátni. E portálok összehangolása nem csupán nyelvi és technikai akadályokba ütközik: 
komoly hátrány, hogy az államok nem ismerik egymás közigazgatását, és sok az össze nem 
egyeztethető eljárás. 

                                                 
1 Dr. Gyenge Balázs: e-Demokrácia, 2003. április 
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3. E-KERESKEDELEM (E-COMMERCE) 

Az elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) napjainkban az új évezred egyik 
legáltalánosabb üzleti kifejezésévé vált. Mint utaltunk rá az Internet és a World Wide Web, 
megteremtette az e-kereskedelem fizikai alapját. 
Az e-kereskedelem a számítógép hálózatok elsősorban az Internet alkalmazása, elosztásra és 
étékesítésre. Az e-kereskedelem a termelő/szolgáltató vállalat és a fogyasztó közötti, illetve a 
beszállító közötti kapcsolatra koncentrál és az árúk, szolgáltatások, információk 
kereskedelmét segítik elő. 
 Az e-kereskedelem hasznossága, egy széles körben mérhető, gyors és alacsony költségű 
elektronikus szolgáltatásban áll. Bár az e-kereskedelem magában foglalja a vállalatok közötti 
információkat, a technológia ugyanolyan jól alkalmazható a vállalat és fogyasztó, leginkább 
maguk a fogyasztók közötti kapcsolatokban is. A teljes körű e-kereskedelemben nem csak az 
értékesítés elektronikus úton való kezelése fontos, hanem a beszerzésé is. A beszállítói 
oldalon az ellátási lánc kezelése kapcsolódik ide, míg a vásárlók oldalán a teljes körű 
ügyfélkapcsolat-kezelés.  
Az használt üzleti alkalmazások kereskedelemben betöltött szerepén túl kézenfekvőek a 
fogyasztó viselkedésének nyomon követési és termelési, illetve terméktervezési 
együttműködési szerepei is. Ez utóbbi képességek a tranzakciók jelentős felgyorsulásához 
vezetnek. 
Az e-kereskedelem sem egy különálló alkalmazást, vagy programot jelent, szeparálva más 
üzleti tevékenységektől. Sokkal inkább az üzlet egészet érintő új módszerek egészéről van 
szó, melyek az értékesítésre koncentrálnak. 
 

3.1. Az e-commerce legfontosabb előnyei: 
 
· Magas szintű információ alacsony költséggel, mely az eladót és vevőt 
megismerhetőbbé teszi mintegy származtatott erőforrásául a költségek lefaragásához. 
· Alacsony belépési költség növeli az információ megosztást. 
· 24 órás elérés, virtuálisan az egész világon, lehetővé téve a kényelmes üzletelést az 
érintettek számára. 
· Az elérhetőség mind az eladó, mind a vevő számára kiterjeszti a piacot. 
· Csökkenti ez előállítási, feldolgozási, értékesítési, raktározási költségeket felélesztve a 
papíralapú információkat. 
· Csökkenti a kommunikációs költségeket. 
· Gazdagabb kommunikáció, mint a hagyományos papír és telefonos forma, például a 
video klipek, hangok és demonstrációs anyagok miatt. 
· Gyors termékértékesítési lehetőség digitalizált rajzok, dokumentumok és szoftverek 
tekintetében. 
· Megnövelt helyrugalmasság. Azaz, néhány folyamatot az elektronikus kommunikáció 
miatt bárhova telepíthetek, így az emberek mind a vásárlást, mind a munkavégzést otthonról 
is végezhetik. 

3.2. Az e-commerce korlátai: 
· A rendszer biztonságának, megbízhatóságának, és standardjainak hiánya. 
· A személyesség hiánya. Azaz, annak követésének képessége, hogy az üzleti tranzakció 
túlsó végén ki is van tulajdonképpen. 
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· Elégtelen sávszélesség; néhány üzleti folyamat nagyon lelassul. 
· Az e-commerce szoftverek , már meglévő adatbázis és más jellegű szoftverekkel való 
integrálása még mindig nagy kihívás. 
· A bizalom hiánya: 1. nem tudjuk, ki van a tranzakció túloldalán, 2. maga az üzleti 
folyamat egységessége, 3. az elektronikus pénz csak biteket és bájtokat jelent. 
Természetesen a fenti szempontok általános jellegűek és érvényűek, egy konkrét 
megvalósításban egyes előnyök, vagy hátrányok fokozottan érvényesülhetnek, illetve további 
itt nem felsorolt szempontok jelenhetnek meg. 
 

3.3.  Az e-kereskedelem szakaszai 
Az e-kereskedelem a hagyományos kereskedéshez hasonlóan szintén szakaszokra bontható. 
Ezek a szakaszok a következők: 
I. A szerződés létrehozása 
II. A teljesítés előkészítése 
III. A teljesítés 
IV. Helytállás 

3.3.1. I. szakasz: A szerződés létrehozása 
Az általános információk gyűjtése, az ajánlat felhívás, kérés és ajánlat tétel, az ajánlat 
elfogadása vagy elutasítása, majdnem kizárólagosan digitalizálható és az elektronikus 
csatornákon lebonyolítható. A felek közötti konszenzus kialakulása esetén szerződés jöhet 
létre, a felek között. A szerződés lehet egyedei és lehet általános, mint a hagyományos 
vásárlás során, amikor a vásárlással egy nem leírt értékesítési szerződés jön létre a vevő és az 
eladó között. Ha a szerződés dokumentum formájában is megjelenik, akkor az is lehet 
digitális, figyelembe véve az elektronikus dokumentumok hitelesítésére vonatkozó 
szabályokat és lehetőségeket (elektronikus aláírás).  

3.3.2. II. szakasz: A teljesítés előkészítése 
A szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenység tanúsítása - mindkét fél részéről, amely a 
szerződés létrejöttekor nyílik meg, s a teljesítési határidővel ér véget. Ez tulajdonképpen a 
megfelelő magatartási és cselekvési lépéseket foglalja magába. Például a szükséges 
várakozási idő alatt a vevő nem áll el a szándékától, az eladó viszont gondoskodik a termék 
célba juttatásáról és a fogyasztó számára megfelelő formában történő tálalásról, kiszállításról. 
Elektronikus szempontból ez bizonyos várakozásból és visszaigazolásból áll. A szabályszerű 
visszaigazolás jelenti az elektronikus szerződések hatálybalépési pillanatát. Ha ez hiányzik, 
akkor a szerződés semmis. Digitalizálható, vagy eleve digitális termékek és szolgáltatások 
esetében maga a kiszállítás, vagyis a célba juttatás is történhet elektronikus formában. 

3.3.3. III. szakasz: A teljesítés 
A teljesítés a tranzakció lezárulásával megtörténik. Fizikai termékek esetében a teljesítés az 
átvétel és/vagy az installációval történik meg. Az elektronikus kereskedelemben a fizetési 
tranzakció elválhat az áru tranzakciótól, általában megelőzi, de követheti is azt egy 
elektronikus visszajelzés alapján. A teljesítés lehet jogszerű vagy jogszerűtlen 
(szerződésszegő), illetve egyszeri vagy ismétlődő, hasonlóan a hagyományos 
kereskedelemhez, melyek esetében különböző elektronikus korrekciós lépésekre van szükség, 
mellyel párhuzamosan biztosítani kell a visszáru kezelést. 
IV. szakasz: A helytállás 



E-commerce az Európai Unióban, 2003. április 

 7

A helytállás az az időszak, amíg a teljesítést követően az esetleges hibás teljesítés 
jogkövetkezményei érvényesíthetők. A szerződési jogviszony a helytállási idő elteltével 
szűnik meg, amely termékenként különböző. Ebben az esetben is, a kereskedelmi 
kapcsolatokra egyébként irányadó jogok érvényesülnek, ám – a szerződéses kapcsolat 
speciális elektronikus jellegéből adódóan – lényeges többlet biztonsági szabályok 
szükségesek. Az elektronikus kereskedelemben például a fogyasztóvédelem fokozott 
jelentőséget kap, de a forgalmazót is speciálisan kell védeni a „komolytalan” fogyasztói 
magatartásától. (Nem egy példa volt már rá, hogy komoly anyagi károk keletkeztek a 
jóhiszemű tranzakciós magatartásból.) Mindezek értelmében speciális jogszabályok 
alkotására van szükség. 
 

3.4. Hazai vonatkozású információk - Piaci információ, e-kereskedelem2 
 
A vidék és az agrárium informatikai fejlesztésének szükségszerűsége egyre több politikai 
döntéshozó számára válik világossá. Az IHM elkészítette, és a Kormány elfogadta az 
Információs Társadalom Keretstratégiáját. Döntés született, hogy el kell készíteni az ágazati 
stratégiákat, köztük az e-agrárium stratégiáját. Ehhez a munkához az IHM az FVM és az 
érintett civil szervezetek együttműködését kérte. A lehetőség adott, a kérdés már csak annyi, 
hogy az elkészített stratégia a nyilvánosság és partnerség céljait szolgálja-e. Az Unióban a 
tagállamok a nemzeti források terhére támogatják e rendszerek széleskörű elterjedését. Az e-
business alkalmazások elterjedése hozzájárul a piac átláthatóságához, a termelők 
árérvényesítő képességének növeléséhez. Fontos terület az újonnan alakult és alakuló 
szövetkezetek belső kereskedelmét szolgáló e-business rendszerek kifejlesztése és 
bevezetésének támogatása. 
 

3.4.1. Vidékfejlesztést támogató rendszerek 
 
A vidékfejlesztési kérdések kezelése tartalmi és informatikai oldalról több minisztériumhoz 
kötődik.  A vidéki információs társadalom alapkérdése, hogy helyi szinten integrálhatóak 
legyenek az államigazgatás több pontján - a gazdaságban, az egészségügyben, az innováció 
területén és a társadalom más pontjain - keletkezett információk. Az állam feladata, hogy a 
vidéki lakosságot, különösen a gazdaság szereplőit (köztük az agrártermelőket is), valamint a 
vidékfejlesztés aktorait a helyi, kistérségi NGO-kat felkészítse, támogassa az információs 
társadalomba történő részvételre. Az alkalmazások, e-szolgáltatások elkészítésén túl a 
felkészítés oktatást, stratégiakészítést, infrastruktúrafejlesztést, valamint az államigazgatás 
oldalán szemléletváltást jelent. Az államigazgatás szereplőinek tudomásul kell venni, hogy a 
vidék problémáinak kérdését csak az ott élő polgárokkal együtt, partnerségben lehet 
megoldani - amelynek alapja az azonos információs szint  -, és ebben támogatni kell őket. 
A vidékfejlesztés rendszerében a teljes tartalom a tartalomszolgáltatók együttműködéséből áll 
össze. A vidékfejlesztési network lényeges eleme a helyi, kistérségi és régiós tudásbázisok, 
tudásmenedzsment szolgáltatások kialakítása. A network-ben kialakított közös tudásbázis 
nem lehet sem állami, sem oktatási intézmény birtokában. A tudásmenedzsment 
alkalmazásokat a résztvevő szervezetek közös kezelésébe kell adni. Az országos 
vidékfejlesztési network kiépítésének főbb lépései: 
– A civil szervezetek saját információkezelési rendszerének kialakítása 
                                                 
2 Varga Péter változáskezelési és agrárinformatikai tanácsadó: e-Vidék c. cikke nyomán (2003) 
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– A helyi szervezetek közötti kommunikáció, tudásmenedzsment hálózatok kialakítása 
– A kistérség vidékfejlesztési kapcsolatrendszerének, munkafolyamatainak kialakítása. 
– Regionális, nemzeti, Uniós információs és más on-line szolgáltatások használata. 
 

3.4.2. Internetes jelenlét, e-kormányzatiság, ICT fejlesztések 
 
Az FVM és intézményeinek internetes jelenléte mind tartalmában, mind technológiájában 
mintegy öt-hat éves lemaradással küszködik. Az e-közigazgatás jelenlegi átlagos szintjét 
Európában az on-line ügyintézés, a munkafolyamatokra támaszkodó tartalomszolgáltatás 
jelenti, sőt egyes országok esetében (pl. Írország) a beadott ügyek, pályázatok on-line nyomon 
követését is lehetővé teszik. Az egyes európai országok farmereinek számítógép ellátottságát, 
valamint Internet használatát az 1. grafikon szemléletesen mutatja be. Az Internet 
használathoz meg kell jegyezni, hogy itt csak a e-business-ben, vagy e-ügyintézésben 
résztvevő farmerek számát mérték fel. A hazai vidéki Internet penetrációt a következő 
grafikon szemlélteti. 

Internet penetráció a mezőgazdaságban (2001)
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Forrás:  An overview of developments and prospects for e-
commerce in the agricultural sector, Paul Wilson, European 
Commission, Agriculture Directorate-General

Nálunk külön számítógép és Internet ellátottságot a gazdálkodók között nem mérnek, így csak 
a vidéki penetrációból számolhatunk, ami kb. 2-3%-ot jelent. Ez mélyen a kelet-európai átlag 
alatt van. Az Európai Unióban is példaértékű ír és angliai példák egyértelműen jelzik, hogy a 
vidékfejlesztés és az agrárium tekintetében az informatikai fejlesztés azonos prioritást élvez a 
beruházási és infrastruktúrafejlesztési kérdésekkel. Mindkét ország külön ágazati informatikai 
fejlesztési  és e-business stratégiával rendelkezik, amelyet az ágazati minisztérium 
koordinálásával a civil szervezetek bevonásával készítettek el, természetesen az informatikai 
szakma tanácsadóinak vezetésével. A nyilvánosság és partnerség témakörét összefoglalva 
megállapíthatjuk, hogy hazai megvalósulás esetén értékét vesztenék a tradícionális személyes 
kapcsolatok, jelentősen csökkenne az állami és gazdasági korrupció, kétirányúvá válna az 
információ kapcsolat, a személyes információ átadást felváltaná a hozzáadott értéket létrehozó 
közös munkavégzés lehetősége. 



E-commerce az Európai Unióban, 2003. április 

 9

4. AZ EURÓPAI UNIÓ ELEKTRONIKUS GAZDASÁGÁNAK 
STRATÉGIÁJA  

4.1. Az elektronikus kereskedelem megközelítése3 
 
Az Európai Unió stratégiája kialakulóban van. Szakemberek véleménye szerint az 

elektronikus gazdaságának és elektronikus üzleti technológiáinak létjogosultsága, 
támogatottsága, nemzeti és nemzetközi trendjei mind arra mutatnak, hogy hamarosan 
elérhetik a hagyományos termelési, szolgáltatási tevékenység teljesítményét. Az üzletek 
többsége még hagyományos módon jön létre, de az információ szerzésben már igen aktívan 
használják az on-line technológiákat, portálokat, adatbázisokat, információs tárházakat.  

Mindezen változások a jogalkotásban is több folyamatot indítottak el amelyek 
meghatározzák az elektronikus technológiák jogi kereteit. Az Európai Unió által készített és 
2000-ben elfogadott „Elektronikus Kereskedelmi Irányelvek”4 olyan tervezet, mely alapul 
szolgálhat az egyes tagállamok részére. A jogharmonizáció csak olyan speciális területeken 
valósul meg, ahol különösen fontos, hogy biztosítva legyen az üzleti és társadalmi élet 
szereplői számára a közös irányelv. Ezek a területek pl. az üzemeltetők átlátható 
kötelezettségei, az üzleti résztvevők kommunikációval szembeni elvárásainak átláthatósága, 
elektronikus szerződések megkötése és jogszerűsége, az Internet média felelőssége, on-line 
beszélgetések elrendezése, helyi hatóságok szerepe. Mindezek a szabályok és irányelvek 
egyaránt meghatározzák az elektronizált üzletvitel és az elektronikus kormányzatiság (e-
governance) informatikai háttereit. 

 
A szoros gazdasági együttműködés eredményesebbé teszi a döntéshozást és csökkenti a 

költségeket. A költségcsökkenés származhat a tranzakciós folyamatokból, vásárlási 
hatékonyságból, raktárcsökkentésből, ütemezési és logisztikai vonatkozásból. Az e-commerce 
előnyeit és korlátait lásd az első fejezet fogalmi definíciós részében (lásd: Hiba! A 
könyvjelző nem létezik. oldal.). 

Mind az Internet, mind az e-commerce technológia igen gyorsan fejlődnek. A 
mezőgazdasági alkalmazások között elsősorban az elektronikus piacterek ugyanúgy 
elterjedtek, mint az információs adatbázisok. A fő alkalmazásfejlesztési irányokat az alábbi 
három kategóriába sorolhatjuk: 

 
• Elektronikus piacterek/ Semleges e-Hub modell: mind az eladók, mind a vevők 

tekintetében semleges piacterek. Olyan, az Internet lényegéből fakadó 
technológiákat keresve (pl. interaktivitást segítő alkalmazások), ahol az eladó 
(jellemzők és szükségletek) és a vevő (elvárási kritériumok) megtalálja számítását. 

• Elektronikus elosztási site-ok / Disztribútor modell: az eladó kiszolgálására 
tervezett rendszer elvéve és helyettesítve egy meglévő elosztási láncszemet. 
Biztosítania kell az üzletkötések át nem ruházhatóságát és a nagy termelőket 
afelől, hogy ne fölözzék le őket a más csatornákon való drágább és kisebb 
megrendelések felvétele miatt. 

                                                 
3  Badinszky Péter (2002): e-business stratégia és helyzetértékelés az Európai Unióban 
4 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of 
information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic 
commerce') Official Journal L 178 ,17/07/2000 p. '0001 - 0016 



E-commerce az Európai Unióban, 2003. április 

 10

• Elektronikus beszerzési site-ok / Csoportosító modell: Az eladót kiszolgáló 
elképzelés, mely az on-line eladókat csoportba rendezi és a kínált mennyiséget 
felhasználva töri le az árakat – kedvezőtlen az értékesítők számára az ár 
átláthatósága miatt, mely potenciálisan képes lefaragni a profitot az olcsóbb 
csatornákon realizált megtakarítási szint alá.  

4.2. Trendek 
• Egy másik fontos trend, ami megfigyelhető az e-kereskedelemben, az az információ 

ellátottság. A hagyományos eladási folyamattal szemben minden site információk 
tömegével áll rendelkezésre. Az egyik felfogás szerint ezért van az, hogy az Internet mint 
közvetítő önmagában nem eléggé vonzó. A vonzóbb interaktív megjelenés az e-
kereskedelmet is vonzóbbá teheti (rich media). 

• A szembetűnő különbség a B2B és B2C e-kereskedelem között alapvetően abban áll, 
hogy a B2B tranzakciók egyszerűségük miatt lényegesen könnyebben, 
költséghatékonyabban lebonyolíthatóak, mint az összetettebb B2C tranzakciók. Az E-
marketer becslése alapján még egy érdekes trend is megfigyelhető, hiszen míg a közepes 
és nagyvállalatok 98%-ka 2002 végére ott lesz a neten, addigra a kisvállalkozások 86%-ka 
is on-line módon fog üzletelni. 

 
A továbbiakban összefoglaljuk az Európai Unió legfontosabb szabályozásait, célkitűzéseit 

és irányelveit. 
 

4.3. Az Unió elektronikus kereskedelemi célkitűzései 
Az uniós jogalkotóknak az elektronikus kereskedelemre vonatkozó távlati elképzeléseit 
közleményben összegezte 1997-ben. (Melyet az EU Bizottság a EU Tanácsnak, EU 
Parlamentnek és az EU Gazdasági és Szociális Bizottságának címezve adott ki.)5 
A közlemény tartalma öt pontban foglalható össze: 
Ki kell alakítani az elektronikus kereskedelem számára kedvező jogszabályi és műszaki 
feltételeket. Ez kihívás a tagállamok és az EU számára; a világ legnagyobb egységes piaca 
nem maradhat le tartósan az Egyesült Államok mögött. 

• A távközlési szolgáltatások és az információtechnológiai eszközök árainak 
csökkenése elősegíti elektronikus kereskedelem kibontakozását. Egyezményekkel 
is törekedni kell az információtechnológiai eszközök árának csökkentésére.  

• A legnagyobb feladat a kereskedők és a vásárlók közötti bizalom megteremtése. 
Közösségi és tagállami szinten meg kell teremteni a biztonság feltételeit a digitális 
aláírást, a titkosító programokat (kriptográfia), az elektronikus hitelesítés egységes 
uniós szabályait. 

• A jogalkotóknak az elektronikus kereskedelmi tevékenység minden szakaszával 
foglalkozniuk kell, pl.: az ilyen tevékenységet folytató cégek megalapításával, 
marketing tevékenységével, szerződéskötéseivel és az elektronikus fizetőeszköz 
kialakításával. A specifikus szabályozási kérdések mellett az elektronikus 
kereskedelem szempontjainak megfelelően módosítani kell azokat a "horizontális" 

                                                 
5 Communication-to-the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions - A European Initiative in Electronic Commerce 
(http://www.cordis.lu/esprit/src/ecomcom.htm) 
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jogszabályokat, melyek más területeket is érintenek, pl. adatvédelem, szellemi 
alkotások védelme, jó hírnévhez való jog, áttekinthető és semleges adójogszabályok. 

• Az EU Bizottság fontosnak tartja kiemelni, hogy az államigazgatásnak úttörő 
szerepet kell játszania az elektronikus kereskedelem fellendítésében, az 
államigazgatási ügyviteli folyamatok átszervezésében. 

 

4.4. Az Elektronikus Fizetőeszközök Irányelve 
Az EU Bizottság két ajánlást tett közzé az elektronikus fizetőeszközökkel kapcsolatban.  

1. 1988-ban6 a kártyával (illetve egyéb fizetési eszközzel) történő fizetéssel kapcsolatos 
fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ajánlásokat fogalmaz meg. Az ajánlás 
különösen a POS terminálokon történő elektronikus úton megvalósuló kártyás fizetésekre, 
bankjegy kiadásokra és bankjegy befizetésekre (így az ATM használatra), továbbá a home 
banking során felmerülő kérdésekre, technikai feltételekre vonatkoztak. Az ajánlás 
kimondja továbbá, hogy a szerződésben nem szabályozott további felelősségi kérdéseket a 
szerződés megkötésekor, (nemzeti) jogszabályi szinten előírtak szerint kell 
meghatározni. 

2. Az 1997-ben kiadott hasonló témájú ajánlás megkülönböztet az elektronikus fizetési 
eszközök között távhozzáférési fizetési eszközt, és elektronikus pénzeszközt, de: 
hatálya mind a kettőre kiterjed. A távhozzáférési eszköz lehetővé teszi az ügyfél számára, 
hogy a kártyával (ún. debit, credit card) a pénzintézetnél elhelyezett számlája terhére 
biztonsági kódok megfelelő használata mellett meghatározott pénzügyi műveleteket 
végezzen. Az elektronikus pénzeszköz pedig hasonló funkciót ellátó újratölthető kártya 
vagy számítógépmemória (charge card), amelynek segítségével szintén kifizetéseket lehet 
megvalósítani. Az irányelv kimondja, hogy a kibocsátó viseli a kányabirtokos által 
jóvá nem hagyott műveletekből származó károkat. 

4.5. Az Elektronikus Aláírás és titkosítás (kriptográfia) Irányelve 
Az elektronikus kereskedelem előnyei csak akkor válnak valóssá, ha a tranzakciókhoz 

kapcsolódó információáramlást, megfelelő biztonsági rendszerek támogatják. A biztonsági 
követelmények egyrészt a hardverekre (távközlő hálózatok fizikai összetevőivel), másrészt a 
szoftverekre (Internetes alkalmazások) egyaránt meg kell fogalmazódni. 

A nyílt távközlő és információs hálózatok lehetővé teszik a szabad hozzáférést bárki 
számára, azonban ez az előny egyben hátrány is hiszen nem zárhatók ki a rossz szándékkal 
belépők sem. Az Internetes információ-technológiából következik, hogy az áramló 
információkból számos hálózati ponton automatikusan másolatok keletkeznek, amelyek 
hosszabb rövidebb ideig meg is őriznek.  

Meg kell akadályozni tehát az illetéktelen monitorozást, hozzáférést ezeken a hálózati 
pontokon. Az illetéktelen hozzáférések kivédésére fejlesztették ki a különböző titkosítási un. 
kriptográfiai megoldásokat, melyek biztosítják, hogy az üzenet tartalmát csak a címzett 
ismerheti meg, mivel csak ő van birtokában a megfejtéséhez szükséges kulcsnak. 

Az elektronikus kereskedelem során az a jellemző, hogy a résztvevők előzőleg nem léptek 
kapcsolatba, ezért aszimmetrikus kulcsú titkosításra van szükség, vagyis a feladó és a címzett 
is rendelkezik egy nyilvános és egy titkos kulccsal, amelyeket egy megbízható harmadik fél 
                                                 
6 Commission Recommendation of 17 November 1988 concerning payment systems, and in particular the 
relationship between cardholder and card issuer (88/590/EEC) 
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állít elő. Az ilyen aszimmetrikus kulcsokat kidolgozójukról elnevezve RSA kódoknak 
nevezzük. (RSA, Rivest, Sahmir, Adleman) 

Az RSA kódokkal biztosítható, hogy magát a titkos kódot nem kell elküldeni az 
elektronikus információ-csomagban hiszen az a nyilvános kulccsal kódolt üzenet csak a 
felhasználó titkos kulcsával lehet megfejteni. Amikor a feladó üzenetet kíván küldeni a 
címzettnek, akkor a címzett nyilvános kulcsával titkosítja azt és ezt követően küldi el az 
üzenetet az infokommunikációs hálózaton.  

 
Az RSA jellemzői: 
 
- csak a címzett férhet hozzá, vagy olyan személy, aki ismeri a címzett titkos kulcsát 
- ha a feladó a saját titkos kódjával is bekódolja az üzenetet, akkor csak a feladótól  

      vagy olyan személytől származhat, aki ismeri a feladó titkos kulcsát. 

Ez utóbbi esetben kettős kódolás történik először a feladó saját titkos kulcsával (ami a 
nyilvános kulcsával fejthető meg), majd a címzett  nyilvános kulcsával. Az ebben a 
sorrendben titkosított üzenet csak a címzettnél fejthető meg és egyszerre biztosítja a fenti két 
jellemzőt. Az elektronikus aláírás a kulcsok használatával nem csak az üzenet integritását 
(változatlanságát) kell, hogy biztosítsa, hanem az aláíró személyazonosságát, autentitását is.  

Az EU Bizottság 1998. június 16-án nyújtotta be az EU Tanácsnak azt az irányelv-
tervezetet, amely az elektronikus aláírások egységes uniós szabályozásának alapjait határozta 
meg. A tervezet fő célja az, hogy az unióban használt egységes elektronikus aláírásokat az 
összes tagállamban ismerjék el. Az Európa Parlament és a Tanács az Elektronikus Aláírás 
Irányelvét 1999. december 13-án adta ki7, amely 2001. január 1-től lépett hatályba az egyes 
tagállamokban. Az irányelv tartalmát az alábbiakban lehet összefoglalni: 

• Az elektronikus aláírások lehetővé teszik az adatok eredetének (autentitás) és 
változatlanságának (integritás) biztosítását. 

• A felhasználók részére kiadott igazolások nyújtásával kapcsolatosan szükséges 

• az igazolásokra és az igazolások kiadóira vonatkozó alapkövetelmények, 
• az igazolások kiadóira vonatkozó minimum felelősségi szabályok meghatározása. 
• 2001. január 1-től, az elektronikus aláírással ellátott okiratok a hagyományos 

okiratokkal megegyező joghatállyal (pl. bizonyító erővel) bírnak a teljes unióra 
kiterjedően. 

 

Az elektronikus aláírás írási, olvasási, hitelesítési folyamatának három résztvevője van: 

· Aláírónak nevezzük azt a személyt, aki saját aláírását az elektronikus iraton elhelyezi.  

· Az olvasó az a személy, aki az elektronikus iratot megkapja, és a más által elhelyezett 
aláírást ellenőrzi. 

· A hitelesítés szolgáltató (certificate provider, CP) az a személy vagy szervezet, amely 
az aláírás létrehozásához szükséges eszközök (software, hardware) és kulcsok kiadását végzi. 
Ezek kiadásakor az aláíró személyazonosságát ellenőrzi, és ennek eredményeként egy un. 
tanúsítványt állít ki. Fontos megjegyezni, hogy létezik olyan PIK, ahol nincs hitelesítés 
szolgáltató. Ilyen például a PGP rendszere. Az ilyen rendszerek – e hiányzó szereplő  miatt – 
                                                 
7 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community 
framework for electronic signatures Official Journal L 013 , 19/01/2000 p. 0012 - 0020 
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kevésbé megbízhatóak. Az írásbeliség (mely papírra való kézi vagy nyomdai jellegű írást 
jelent) problémája abban jelentkezik, hogy elektronikus környezetben nem létezik a 
klasszikus jogi normák által megkövetelt papír és íróeszköz. Meg kell tehát találni azokat a 
lehetőségeket, melyek ezek kiváltására alkalmasak. Az előre meghatározott bizonyító erő 
tekintetében a probléma papír alapú írásbeliség és a kézi aláírás egyidejű hiányából ered. 
Ennek feloldása tehát akkor lehetséges, ha mindkét hiányzó elemet pótolni tudjuk. 
 

Az elektronikus dokumentum típusai8 
Az elektronikus aláírásnak többféle szerep juthat a dokumentumok esetében. Néhány 
fogalmat azonban a téma részletes tárgyalása előtt meg kell, hogy ismerjünk: 

- Elektronikus dokumentum: bármilyen adat, amit elektronikusan aláírtak 

- Elektronikus irat: olyan elektronikus dokumentum, mely szöveget, információt közöl 

- Elektronikus okirat: olyan elektronikus irat, mely nyilatkozattételt, kötelező elismerést jelent 

- Fokozott biztonságú e-aláírás: Egyedülállóan az aláíróhoz köthető, alkalmas az aláíró 
azonosítására és olyan eszközzel hozták létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll, 
valamint a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás 
elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett – módosítás érzékelhető. 

- Minősített e-aláírás: olyan fokozott biztonságú e-aláírás, ami: minősített tanúsítványon 
alapul, biztonságos aláíró eszközzel (BALE) készült, ebből fakadóan az így aláírt 
dokumentum teljes értékű magánokirat. 

 

4.6. Adatvédelemi Irányelv 
Habár a két irányelv tervezetét az EU Bizottság együtt kezdte tárgyalni először 1995-ben az 

Általános Adatvédelmi Irányelv9 került elfogadásra. Majd két évvel később 1997-ben a 
Távközlés-specifikus Adatvédelmi Irányelvet hirdették ki.10  
Az utóbbi: távközlés-specifikus adatvédelemi irányelv a következőkről rendelkezik: 

• biztonsága és titkosság, a közcélú távközlő hálózatokon,  

• idő- és terjedelmi korlátok a számlázási és forgalmi adatok kezelésére és tárolására 
(hívás és kapcsolás azonosítási szabályok), 

• rossz szándékú hívások szűrése, 

• személyiségvédelmi kérdések az automatikus hívástovábbítás során, 

• személyiségvédelmi kérdések a nem kívánt hívásokkal kapcsolatban, 

• az előfizető rendelkezési joga adatainak a nyilvános telefonkönyvekben való 
megjelentetésével kapcsolatban. 

                                                 
8 Tilinger Béla, a Matáv - Integrált Szolgáltatások & Megoldások divíziójának munkatársa 
9 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard-to-the processing of personal data and on the free movement oi Such data. (OJ L 281, 
23.11.1995, p31) 
10 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data 
and the protection of privacy in the telecommunications sector . (OJ L 24, 30.01.1998, pl) 
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Az EU tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit 1998. október 24-ig kellett beilleszteniük 
nemzeti szabályozásukba. 

4.7. Az Adatbázis Irányelv 
Az 1996-ban kiadott Adatbázis Irányelv11 a Távközlés-specifikus Adatvédelem Irányelvhez 
képest nem a személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatos személyes jogokra irányul, 
hanem az adatbázisok készítőinek jogaival kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.  
 
Az irányelv az adatbázisok védelmére a létrehozó jogát fogalmazza meg „sui generis” és 
nem hivatkozik a szerzői, ill. védjegy stb. jogokra, vagyis nem kell, hogy az adatbázis 
tartalma szerzői joggal hozzá köthető legyen. Az Adatbázis Irányelv rendelkezései a 
következők: 
Az irányelv szerint az adatbázis: független munkák, adatok vagy egyéb anyagok olyan 
gyűjteménye, amely elektronikus vagy egyéb módon egyedileg hozzáférhető. Az irányelv 
meghatározása nem terjed ki a készítéséhez, vagy működtetéséhez használt programokra! 

Az irányelv védelme az olyan adatbázisokra terjed ki, amelyek a szerző saját szerzői 
alkotásának minősülnek. (a válogatás vagy elrendezés jellege alapján) Az adatbázisok 
szerzői jogi védelme nem terjed ki az adatbázisban megjelenő tartalomra. 

Az adatbázis szerzője természetes vagy jogi személy is lehet, illetve természetes személyek 
egy csoportja. A szerzői jog által védett adatbázis szerzőjének kizárólagos joga van az 
adatbázis felhasználására, illetve harmadik személy számára történő átengedésére. Az 
adatbázisok jogtalan használatának megakadályozására, „sui genereis” védelem illeti 
meg a létrehozót. (Védi azokat, akik mennyiségű és/vagy minőségű erőforrást fektettek be az 
adatbázis létrehozásába).  

A „sui generis” jog nem illeti meg a nyilvánosság számára bármilyen módon elérhetővé 
tett adatbázis készítőjét annak jogos felhasználójával szemben. A jogos felhasználó 
viszont nem tanúsíthat olyan magatartást, amely ellentétes az adatbázis rendeltetésszerű 
használatával, vagy indokolatlanul hátrányosan érintené a készítő, illetve az adatbázisban 
szereplő anyagok jogosultjainak jogos érdekeit. Ez alól még szerződési kitétel sem 
mentesíthet! 

A védelem az adatbázis elkészültével veszi kezdetét, és az azt követő év január elsejétől 
számított 15 évig tart. A védelem vonatkozik minden adatbázisra, amelyek készítői vagy 
jogosultjai valamely tagállam polgárai, vagy állandó lakóhelyük, vagy székhelyük az EU 
területén van. Az EU tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit 1998 január 1-ig kellett 
beilleszteniük nemzeti szabályozásukba. 

4.8. Távoli felek közötti Szerződések Irányelve 
Jelentős szerepe van az elektronikus kereskedelemre a Távollevő felek közötti 

Szerződésekkel kapcsolatos irányelv, amely a felek jogi helyzetét, valamint az információs 
társadalmi szolgáltatások (Information Society Services) nyújtását szabályozza. Ezt és az 
Interneten nyújtott Szolgáltatások Irányelvét elsősorban fogyasztóvédelmi szempontok 
tették indokolttá, ugyanis ezekben a tranzakciókban a vevő jobban ki van téve bizonyos 

                                                 
11 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on tbe legal protection of databases. 
(Database Directive) (OJ L 77/200 of 27.03.1996) 
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veszélyeknek. Az EU Bizottság 1997-ben adta ki, a Távollévő felek közötti Szerződések 
Irányelvét12. 

 
Az EU tagállamok szigorúbb, vagy részletesebb védelmet megfogalmazhatnak, ekkor ez 

az irányadó "acquis communautaire" („különös távolsági szerződések”). 
 
Az EU tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit 2000. május 20-ig kellett beilleszteniük 

nemzeti szabályozásukba. 
 

4.9. Az Interneten nyújtott Szolgáltatások Irányelve 
Az Internet jog vagy más néven „kiberjog”, szükségszerűen újraértelmezi a klasszikus 

nemzetközi magánjogot. Az Interneten nyújtott Szolgáltatások Irányelve szerint 
„Internetes szolgáltatások” mindazok a szolgáltatások, melyet ellenérték fejében elektronikai 
eszközök igénybevételével nyújtanak az igénybevevő kérésére.  
Az irányelv többek között foglalkozik a kötelmi jogi kérdésével (mikor jön létre a 
szerződés). A szerződés addig nem jön létre, amíg az Internet szolgáltatás igénybevevője nem 
kapta meg a visszaigazolást a szolgáltatás nyújtójától az elfogadásról. 

                                                 
12 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of 
consumers in respect of distance contracts 
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5. E-COMMERCE A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

5.1. E-commerce statisztikai felmérés az EU-ban 
 
Az Eurostat adatain alapuló egyik statisztikai jelentés alapján (Industry, Trade and Services, 
Theme 4, 12/2002) érdekes információkat nyerhetünk az e-commerce európai elterjedését, 
üzleti alkalmazásait illetően. Válaszolva az Eurostat kimutatásaira, az Európai Bizottság 
Vállalkozói Igazgatóságával együttműködésben, egy pilot projekt indult az e-commerce 
kutatására, melyben 13 tagállam vett részt. A statisztika eredményei a 2002. Tavaszi 
Jelentésben is szerepelnek. 
A 10 fő feletti vállalkozások körében végzett felmérés a következőket mutatja: 
 

• A vállalkozások 92%-ka használ számítógépeket, 75%-uk rendelkezik web eléréssel, 
38%-uknak saját weboldaluk van 2000 év végén. 

• A 2001-es évek elején a vállalkozások 26 százaléka használt valamilyen elektronikus 
vásárlást, de csak 19 százalékuk használta az e-commerce lehetőségeit értékesítésre. 

• 2000-ben a vállalkozások 14%-ka az összes vásárlásainak legalább 1%-át e-
commercen keresztül végezte, de összbevételeinek legalább 1%-át azonban csak 6%-
uk érte el ezen csatornán keresztül. 

• Az üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások sokkal hajlamosabbak specializált B2B 
piactereket bevonni a vásárlásaikba (7,7%), mint az értékesítésükbe (1,9%). 

• Az e-vásárlás fő korlátjai inkább a tranzakció feltételeinek bizonytalansági 
tényezőiben leledzenek, miközben az e-eladásoknak a költségvonzatuk tűnik a fő 
akadálynak. 

• Az e-eladás és e-vásárlás legfontosabb előnye a gyorsaságukban rejlik, megelőzve a 
költségtakarékosságot. 

 

5.1.1. Az e-commerce vállalati felhasználása szektoronként 
 
A 2001 év első felének felméréséből prezentált adatok a 13 EU Tagállam e-commerce 
tanulmányából származnak. Ebből csak Dánia a kivétel, itt 2000 év végi adatok szerepelnek.  
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Országok: DK: Dánia, EL: Görögország, I: Olaszország, L: Luxemburg, NL: Hollandia, A: Ausztria, P: 
Portugália, FIN: Finnország, S: Svédország, UK: Egyesült Királyság 
 
A fenti diagramon az egyes tagállamok vállalkozásainak e-értékesítési (világosabb sáv) és e-
vásárlási (sötétebb sáv) szokásait bemutató sávokat láthatjuk. Leginkább az üzleti 
szolgáltatást (34%), elosztást-logisztikát (22%), szállítási-fuvarozási és kommunikációs-
távközlési vállalatok (20%) veszik igénybe az elektronikus vásárlás adta szolgáltatásokat.  
 
Fontos megemlíteni a gyártóipari vállalkozások esetében az elektronikus kereskedelem 
figyelemre méltó arányát. A 15%-os vásárlási, és 8%-os értékesítési arány nagyon jónak 
mondható, tekintettel a szektor sajátságaira, hagyományaira. 
 
Az elektronikus értékesítést elemezve nem meglepő, hogy a vendéglátó és szállodaipari cégek 
viszonylag magas, 17%-os részesedéssel bírnak az elektronikus értékesítésben, hiszen az 
étterem illetve szobafoglalások igen kényelmes és gyors megoldásokat kínálnak a fogyasztók 
részére. Ezzel együtt a 13%-os e-vásárlási részarány is kiegyenlítettnek mondható ebben a 
szektorban. 
 

5.1.2. Az ICT technológiák üzleti felhasználása vállalatonként 
 
A következő táblázat adatai a ICT (info-kommunikációs) technológiát (PC, Internet elérés, 
saját internetes oldal (web site)) használó vállalkozások arányait mutatja az egyes 
tagállamokban a kis- és középvállalkozások (small and medium) és nagyvállalatok (large) 
esetében. 
A táblázat számítógépekre vonatkozó részében egyértelmű, hogy nem tudnak már a vállalatok 
számítógép nélkül gazdálkodni és mérettől függetlenül, felszerelkeznek számítógéppel. 
A vállalatok internetes elérése igen kimagasló számokat mutat, azaz minden vállalkozás így 
vagy úgy, de használja a netet az üzleti tevékenységéhez. A kisebb cégek kevésbe 
kapcsolódnak az on-line vérkeringésbe, tevékenységükhöz nem kötődik a világháló. A 
nagyobbak viszont, az alkalmazottak informáltsága miatt és az intranetes  hálózat 
kiépítettségéből adódóan nagyobb arányú Internet elérést tudnak felmutatni. 
 
Legszembetűnőbb különbség a vállalati internetes oldalak esetében van (web site), ahol a kis- 
és középvállalatok nem tartják kifizetődőnek a webes megjelenést, a nagyoknál viszont 
rengeteg alkalmazás már on-line módon fut és a cég imázsa is fontos szempont. 
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A válaszadók részarányának megoszlása az internet e lérés kiépítettségének legfőbb 
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Forrás: Richard Deiss: E-commerce in Europe, INDUSTRY, TRADE AND SERVICES, Figure 3 

 
A fenti diagram azokat az Internet használatot, elérés kiépítését akadályozó tényezőket 
mutatja be, amelyeket a felmérésben résztvevők neveztek meg. A felmérés időpontjában, az 
EU tagállamok vállalkozásainak csak mintegy 8%-ka nem rendelkezett még számítógéppel. 
Nos, az Internet elérés kiépítésének legfőbb akadályai között inkább műszaki okok húzódnak 
meg (biztonság, know how), mint gazdasági jellegűek (pl.: magas költség). 
 

5.1.3. Vállalati értékesítés az e-commerce-ben 
 
Következő táblázatunkból kiderül, hogy 10% alatt, inkább 1% körül alakul a vállalatok e-
commerce értékesítésének összes értékesítésben való részaránya. 
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5.1.4. Elektronizált folyamatok 
 
Mielőtt a következő táblázat számait értékelnénk, érdemes megemlíteni, hogy a B2C típusú e-
commerce tevékenységek részarányának növekedését tekintve elmondhatjuk, hogy 1998-hoz 
képest 2001-re, elsősorban az Internet előretörésének volt köszönhető a kereskedelmi 
forgalom bővülése. A korábban meglévő B2B kapcsolatokra ez a növekedés nem fejtett ki 
hasonló hatást. 
Alábbi táblázatunk arról számol be, hogy a vállalatok tevékenységük során mely 
folyamatokban, milyen mértékben használják az e-vásárlás adta lehetőségeket. 
 
A megrendelések (ordering) állnak az első helyen, azaz szívesen rendelnek meg on-line pl. 
katalógusokból a cégek. Itt nem az e-mail útján történő rendelésekről van szó. A fizetés 
folyamata több beruházást is igényel, bonyolultabb lépésekből áll. Itt említhetjük a hitelesítési 
folyamatot, biztonsági funkciókat, adatok megbízhatóságát és a partnerek közötti bizalom 
hiányát. Az elektronikus úton való terjesztés (pl. szoftverek, digitális dokumentumok, rajzok) 
azonban nagyon lemaradt, tekintettel a biztonsági kérdések még nem megoldott aspektusaira. 
 

 
 

5.1.5. Elektronikus vásárlás, kisebb beszerzések 
 
Vizsgálódásunk most az elektronikus vásárlás elterjedésének akadályait veszi szemügyre. A 
vállalati felmérés szerint a legnagyobb akadály a megbízható környezet hiánya (41%), amely 
után az elektronikus úton meg nem vásárolható termékek/szolgáltatások szerepelnek (38%). 
Ezek szerint, az eladók szívesebben győződnek meg személyesen az áru milyenségéről, 
mielőtt megveszik azt. Ez teljesen egybevág azzal az amerikai e-Marketer szakértő, Steve 
Butler megállapításával, miszerint mindig is lesznek olyan tevékenységek, szokások, melyet a 
B2C nem fog tudni megváltoztatni (pl. autóvásárlás, értékpapír vásárlás). Több olyan 
termék/szolgáltatás van, melynek tranzakciós folyamata szokás szerint nem nélkülözheti az 
eladó és vevő személyes részvételét és ez egy ideig még így is fog maradni. 
 
Harmadik helyen áll a fizetés bizonytalanságának kérdése, hiszen vajon ki áll a tranzakció 
túlodalán, ki is a vevő tulajdonképpen? Saját, idegen vagy hamis kártyával fizet?  
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Mindezen kedvezőtlen tényezők ellenére a vállalkozások több előnyét is látják annak, hogy az 
e-commerce vásárlási lehetőségeit kihasználják. Az alábbi táblázat négy olyan fő előnyét 
emeli ki az elektronikus vásárlásnak, melyetz a felmérésben résztvevő vállalatok a 
legfontosabbnak emeltek ki. 
 
A vásárlási folyamat gyorsaságát a válaszadók 14,3%-ka tartotta a legfontosabbnak, 12,5%-
uk pedig a feladatok egyszerűségét emelte ki az elektronikus vásárlás legfőbb hasznának, 
megelőzve ezzel a költségtakarékossági szempontokat, amelyek a harmadik helyen állnak 
10,6%-kal. Negyedik a sorban a lehetséges szállítók körének szélessége, amely jó verseny és 
alkupozícióba hozza a vevőket. 
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5.1.6. Elektronikus értékesítés 
 

 
 
Utolsó diagramunkhoz értünk az európai uniós felmérésünknek, ahol is az elektronikus 
értékesítés vállalatok által legfontosabbnak tartott előnyeit rangsoroljuk. A tábla felső sorában 
foglal helyet az új fogyasztók elérésének előnye (10,4%). Ez után a folyamatok gyorsasága, 
majd az e-commerce piaci pozíció erősítése következik. A piac földrajzi kiterjesztésének 
lehetősége 7,9%-kal magas aránynak mondható, hiszen ez a net egyik legfőbb üzleti „erénye”, 
hogy adott cég weboldala bárhol elérhető a világon. A szolgáltatások színvonalának emelése 
talán az eladás utáni szolgáltatások területén a legjelentősebb, gondoljunk pl. 
szoftvertermékek frissítésére, szolgáltatások kibővítésére. A költségcsökkentés és feladatok 
egyszerűsítése továbbra is fontos szempont maradt. 
Elmondható, hogy a vállalatok hagyományos értékesítési stratégiájukba már beépítették az 
on-line eszközöket és használják is azokat. 
 
Röviden összefoglalva a statisztikai felmérések adatait elmondhatjuk, hogy az elektronikus 
(on-line ICT) technológiák és alkalmazások (vásárlás, értékesítési folyamatok) kiegészítő 
részeivé váltak mind a nagyvállalatok, mind pedig a kis- és középvállalkozások B2C 
tevékenységének. Még nem tudható pontosan, mi is lesz fejlesztések végső kimenetele, de 
annyi már most látható, hogy az e-commerce üzleti stratégiai elemként meg kell, hogy 
jelenjen és tudatosan foglalkozni kell, hogyan, milyen területeken épüljön be a cég életébe, 
milyen előnyeit tudják kihasználni és milyen hátrányokkal, biztonsági kérdésekkel kell 
foglalkozniuk a jövőben. A kérdés tehát nem az, hogy kell-e használni ezt a csatornát, hanem 
az: Hogyan? 
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6. AGRÁR E-BUSINESS AZ EU-BAN 

 
Következő fejezetünk egy uniós tagállam, az Egyesült Királyság agrár elektronikus üzleti 
stratégiáját tekinti át, fókuszba helyezve annak stratégiai aspektusait. A választás azért is esett 
ezen tagállamra, mert agrárrendszere az egyik legjobban megszervezett, belső gazdaságot 
előnyben részesítő politikán alapul. 
 

6.1. Agrárium: B2B vagy B2C? 
 
A business-to-business (B2B) kifejezés egyenlő üzleti partnerek meglétét jelenti az üzletkötés 
folyamatában. A business-to-customer (B2C) különbséget sugall a folyamat résztvevői között. 
Ez a mezőgazdaságban speciális helyzetben veti fel a kérdést, hiszen a farmerek soha nem 
voltak egyenrangú partnerek az üzleti folyamatokban, úgymint a folyamat elején lévő 
beszállítók, mint a folyamat végén álló értékesítők és kereskedők. 
 
A globális ipari B2B e-kereskedelem az USA-ban 356,7 milliárd dollárra volt tehető 2000-
ben, mely a globális kereskedelem 60%-át tette ki a világban (Goldman Sachs 2000). A B2B-
től várhatóan közel 80%-os részesedés várható a jövőt tekintve a Franck 2000 becslése 
alapján. 
 

A szembetűnő különbség a B2B és B2C e-kereskedelem között alapvetően abban áll, hogy a 
B2B tranzakciók egyszerűségük miatt lényegesen könnyebben, költséghatékonyabban 
lebonyolíthatóak, mint az összetettebb B2C tranzakciók. Az E-marketer becslése alapján még 
egy érdekes trend is megfigyelhető, hiszen míg a közepes és nagyvállalatok 98%-ka 2002 
végére ott lesz a neten, addigra a kisvállalkozások 86%-ka is on-line módon fog üzletelni. 
 
Becslések és trendek ide vagy oda, a mezőgazdaságnak továbbra is megvannak a sajátos 
dolgai: 
 
„Farm Vállalkozások”- korlátozott jelenlét a weben – erősen korlátozott a piaci 
mozgástérben való közvetlen üzletelés lehetősége a végső fogyasztóval, sem a 
kiskereskedőkkel vagy feldolgozókkal. 
 
„Folyamat eleji és végi Üzletelések” – lényeges fejlesztések – az eladó és vevőoldali site-
okon az egyéni vállalkozások, farmerek és vásárlók nagy számban találhatóak. 
 
A gazdák, farmerek nem jelennek meg a weben, hogy akár kapacitásukat (tőke, munkaerő, 
szakképzettség), sem szükségleteiket (output) publikálva site-okat állítsanak össze és 
tartsanak fenn. A tipikus farmer magatartás az, hogy az árakról és egyéb piaci információkat 
on-line módon szerzi meg, ezután mint máskor, felhívja telefonon partnerét és üzletet kötnek. 
Az információ technológia sikere még csak helyettesítő jellegéből érvényesülhetett, ahol az 
ügyfél jobb szolgáltatásokhoz, gyorsabban és jobban hozzájuthat, mint hagyományos úton. 
Az első lépéseket már megfigyelhetjük, hogy ezen új technológia felé többen már 
elmozdultak. Igazán jelentős különbséget azonban csak akkor tapasztalhat egy farmer, ha 
gazdaságában az internet technológiát beveszi a partneri kapcsolataiba, így lesz képes a 
kereskedelmi, szaktanácsadási, kutatási stb. hálózati integráció révén növelni a hatékonyságát 
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és termelékenységét. Ebben a megközelítésben talán szerencsésebb, ha a farmereket, mint 
fogyasztókat tekintjük az e-kereskedelem folyamatában. 
 
 

6.2. Vannak-e potenciális lehetőségek az on-line agrárgazdaságban? 
 
Az elektronikus kereskedelem tartogathat kellemes meglepetéseket ezen az óriási és igen 
elaprózott agrárpiacon. Az agrárpiac 213 milliárd EURO nagyságú piac, szállítók 10-es, 
értékesítők 100-as, delaer-ek 1000-es csoportjaival, földrajzilag igen szétszórva. Az e-
kereskedelem az egyéni résztvevők integrálásával teremthet olyan lehetőségeket, ahol még 
egy farm szintű vállalkozás is képes menedzselni üzletvitelét az Interneten keresztül. 
Gyakorlatilag kis befektetéssel be lehet lépni az Internet adta technológiával erre a piacra. A 
technológia össze tudja kapcsolni az egyéni résztvevőket akár egy élelmiszer termelési 
láncba, függetlenül a földrajzi megosztottságtól. Az on-line tranzakciók olyan piacelérési 
potenciált rejtenek, ahol az olyan földrajzi akadályok támasztotta tényezők jelentősége 
csökken a piac elérését tekintve, mint pl. az idő és távolság. 
 
A fizikai akadályok a fizikai cikkek számára. A fizikai működés magában foglalja egy 
elfogadható standardok alapján való termékértékesítést a célállomáshoz. Ez egy különlegesen 
fontos, a mezőgazdasági termékek dinamikus természetéből adódó szempont, melyek gyakran 
romlandóak, sérülékenyek, selejtesek. Ráadásul, a termelők és kereskedők új kihívásoknak is 
meg kell, hogy feleljenek: termékbiztonság, nyomon követhetőség, minőségi standardok; 
évjárat programok, termékbizonyítványok és garanciaprogramok, árszabályozások és 
árrögzítések, fenntartható mezőgazdaság és környezetvédelmi feladatok. Az e-kereskedelem 
megkönnyítheti az új ellátási láncok kifejlesztését a megkülönböztetett termékekre, magába 
foglalva az adatkockázatot is a döntéshozatal folyamatában. 
 

Az e-kereskedelem jótékonyan hathat a szállítási és logisztikai fejlesztésekre is. A szállítási 
és logisztikai fejlesztések elkerülhetetlenül hatással vannak a mezőgazdasági élelmiszer 
szektor e-kereskedelmi törekvéseivel. Költség szempontjából ez a fejlődés nem okoz 
problémát és a többszörös sorban szervezett ellátási lánc tagjai ésszerűsítésében is hozhat 
eredményeket. A site-ok olyan erős kapcsolatot alkotnak a termékfeldolgozók és 
kiskereskedők között, mint ahogyan az pl. a British Sugar-nál már hétköznapi jelenség. 
A további integráció az aukciós piacok hanyatlásához vezethet, mind az off-line, mind pedig 
az on-line oldalon. Egy integrált rendszer például lehetővé teszi egy farmer számára azt, hogy 
adott gabonára vonatkozóan adatokat töltsön le (pl. szermaradvány értéket illetően), 
közvetlenül a vevő adatbázisába. Ez mindkét résztvevő számára haszon. A termelők 
biztonságosabb piachoz jutnak, a vevők a garantált áruhoz, a fogyasztók pedig több és 
minőségileg megbízhatóbb termékhez. 
 

Az on-line marketing újabb előnyökhöz segítheti a termelőket. Egy integráltabb piactér 
csak előnyére van a farmernek. Pl. anélkül, hogy hetente járná a piacot vagy a boltokat, a 
szállítási költséget le tudja szorítani arra az időre, mikor a vásárlás megtörténik és a 
piaclátogatás munkabérköltség is csak az on-line látogatási időre rövidül. Ezzel szemben az 
aukciós piacok hanyatlása és a vevők centralizálása és a növénytermesztési folyamatok  a 
kívül eső területeken termelők számára kedvezőtlenül hatnak, köszönhetően a viszonylag 
magas vontatós szállítási költségnek. A vontató távolsági tarifái néhány site-on fel vannak 
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tüntetve, lehetővé téve ezzel a kereskedőknek az egyensúlyozást az ár-minőség-szállítási 
költségek között. 
Az ár átláthatósága elősegítheti az on-line tranzakciók növekedését. Az áruk és áraikra 
vonatkozó információk on-line elérhetősége növeli az árak átláthatóságát és a termékek 
összehasonlíthatóságát. Az árakból eredő különbségek a földrajzi helyből adódóan, 
valószínűleg csökkennek a fokozódó verseny miatt. Ez egy olyan előnyt jelenthet a 
farmereknek az input árak tekintetében, de ugyanakkor csökkenthetik a termékeik eladási 
árait. Ez különösen akkor lehet igaz, ha sok meglévő termék, a szokásos alapon nincs 
megkülönböztetve és ahol erős bizalmat élvez a szállító neve a termékválasztásban. 
Központosított ipar esetében, mint pl. a műtrágyagyártás, csak néhány, vagy egyetlen egy 
lehetőség sincs az elektronikus közvetítők számára más szektorokhoz képest, ahol erősebb a 
verseny. 
 
Az egyik legfontosabb lehetőség az on-line együttműködésben rejlik. A farmerek 
szemszögéből nézve az e-együttműködések megoldást jelenthetnek a kisvállalkozásoknak 
arra, hogy növeljék a kritikus tömeg nagyságát. A Lavouras 2000 például úgy látja, hogy a 
termesztők csoportjai 30% + megtakarítást érhetnek el a kemikáliák elektronikus piactereken 
történő vásárlásakor, míg a vevők 25-50%-ot is spórolhatnak az XSAg.com-on keresztül való 
megrendeléseiken. Ehhez még hozzájön a szállítási és csoportos beszerzési megtakarítás is. 
A forrás allokáció növelheti az emeltszintű eladási monitoring tevékenységet. Az on-line 
marketing az erőforrások elosztásának hatékonyabb lehetőségeit kínálja.  Ha pl. egy 
nyersanyag szállító képes végigkövetni valós időben az eladásait mondjuk egy farm szintjén, 
raktározási szintjét akár 50%-kal is csökkentheti (Morgan Stanley Dean Witter 1999). A 
készletméreten túlmenően jobb likviditási és felszabaduló készletezési tőke is javítja az 
eredményeket. 
 
A hozzáférhetőség kulcsfontosságú az elfogadáshoz. Nem elég, hogy az Internetet elfogadják 
a farmerek, hanem számukra hozzáférhetővé is kell tenni. A mezőgazdasági termelési 
rendszereknek biztosítaniuk kell a szokásos termelési feltételeket. Így az on-line eljárások felé 
megelőlegezett bizalom megerősödhet, egy hosszan tartó versenyelőnyhöz való jutást ígérve, 
melyet a rendszer és a folyamatok fokozatosan átvesznek. 
 
A központosított rendszerek elősegítik az elérhetőséget. Fontos, hogy a jogszabályalkotó 
testületek szabályozzák és on-line elektronikus formulákkal biztosítsák a hatékony működést. 
A kereskedelem a pénzügyi szolgáltatásokat tekintve ésszerűsített üzletkötési információkat 
nyújthat, akár egy egyszerű számla erejéig egy farmer összes bevételeit és szolgáltatásait 
tekintve. Ez egy speciális vállalkozói menedzsment szoftverrel is lehetővé válhat. Hasonló 
fejlesztések a gyors kereskedelmi konszolidációhoz és szövetséges kialakulásához vezethet. 
 
Ha megnézzük, akkor csak igen csekély Internet használatot figyelhetünk meg a legtöbb 
európai farmernél, tehát az érdeklődés hiánya miatt még nem igazán terjedhettek el az e-
kereskedelmi alkalmazások sem. 
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Adatok a 2001. 
évre 

vonatkozóan 

Teljesidejű 
farmerek száma

Számítógépet 
használóak 

száma 

Internet 
csatlakozással 
rendelkezők 

száma 
Csehország 175 000 30 000 4 000 
Dánia 60 000 48.000 30.000 
Finnország 80 000 50 000 40 000 
Franciaország 330 000 110 000 25 000 
Németország 170 000 75 000 55 000 
Írország 40 000 n.a. 10 000 
Olaszország 260 000 80 000 10 000 
Japán 426 000 144 000 52 000 
Hollandia 100 000 60 000 50 000 
Újzéland 40 000 22000 n.a. 
Norvégia 70 000 52 000 40 000 
Lengyelország 2 000 000 100 000 5 000 
Spanyolország 1 000 000 45 000 10 000 
Svédország 30 000 24 000 14 000 
UK 80 000 60 000 50 000 

 
A szerény számok magukért beszélnek, vannak azonban kedvező folyamatok. Az 
előrejelzések szerint, Európa szerte mintegy 1000-1500 e-kereskedelmi site várható 2001 
végére, az élelmiszer és agrár szektorban. Az USA-ban pl. 90 000 farmer regisztráltatta magát 
a kereskedelmi www.farmbid.com-on website-on, ahol 10%-uk nemzetközi jellegű forgalmat 
is bonyolít. Egy másik USA-beli oldalon, a www.XSAg.com-on 10 000 farmer regisztráltatta 
magát már az indulás első évében. Az XSA üzleti elemzése szerint regisztrált partnereik 75%-
át azok a farmerek alkotják, akiknek évi 250ezer dollárnál nagyobb a bevételük. Egy másik 
amerikai felmérés alapján kiderül, hogy az Internet használók többsége is fiatalember, s csak 
egy harmaduk keresi fel kizárólag mezőgazdasági céllal a site-okat. A felmérés arról is beszél, 
hogy átlagosan 5 órát tölt szörföléssel egy farmer egy héten, s a szerda este a legkedveltebb 
idő erre a tevékenységre. A farmerek elsődlegesen 7 reggel 7 és 8 óra között használják a 
legtöbbet a webet. 
Az európai FOL Agriculture, mely az angolok kifejezetten mezőgazdasági céllal létrehozott 
website-ja, közel 18 ezer regisztrált ügyféllel büszkélkedhet (http://www.farmline.com). 
Átlagosan 60-70%-ok egyszer egy héten ellátogatnak a site-ra és 7-8 percet töltenek el 
böngészéssel, és 95%-uk ekkor is a portálon (FOL Portal) tartózkodik a legtöbbet. A portál 
havonta 1,5 millió letöltést (!) rögzít, ami igen szép szám. Egy másik site, az „@griculture 
online” havonta, megközelítőleg 3 millió oldalletöltéssel dicsekedhet. 
 
A fenti értékek nem érzékeltetik azt, hogy az Internetet még mindig nem az üzletelésre, 
hanem információ szerzésre, tanulásra használják leginkább. Ígéretes azonban az ír farmerek 
magatartása, ahol 50%-kuk kifejezetten üzleti céllal használja számítógépét, feltehetően, az e-
kereskedelem ugyanilyen arányban elterjedhet a köreikben. 
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