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ÍGY VÁSÁROLUNK ONLINE
Jelentősen nőtt a bankkártyás fizetések aránya

Budapest, 2015. május 18. – Elsősorban az online vásárlás kényelme miatt választják a magyarok a
webshopokat, egyre többen és egyre gyakrabban – állapította meg a MasterCard online vásárlási
és fizetési szokásokat vizsgáló lakossági felmérése. 1 Hét százalékponttal nőtt a havi
rendszerességgel online módon vásárlók aránya 2014 májusa óta, és az interneten alkalmanként
vásárlók száma is emelkedett. Az online vásárlás során választott fizetési lehetőségek közül
legnagyobb mértékben a bankkártyás fizetések aránya nőtt (35%-ról 43%-ra).
A MasterCard lakossági kutatása szerint a rendszeresen internetezők 83 százaléka vásárolt a virtuális
térben legalább egyszer az elmúlt évben, vagyis csaknem négymillió honfitársunk vett valamit online.
Az internetes vásárlást legtöbben a kényelem miatt választották (70%), de a házhozszállítási
lehetőség (54%) és a korlátlan nyitva tartás (48%) is fontos a webáruházak ügyfeleinek. A
megkérdezettek szívesebben vásárolnak online, ha a nem megfelelő terméket ingyen visszaküldhetik
(58%), a terméket a fizetés előtt megtekinthetik (43%), érvényesíthetik a pénz-visszafizetési garanciát
(43%), és igénybe vehetik az ingyenes kiszállítás lehetőségét (41%).
A legtöbb webshopban a vásárlók dönthetnek a fizetés és a kiszállítás módjáról is. Az elektronikus
fizetési módok terjedését jelzi, hogy az online bankkártyás fizetés nyolc százalékponttal nőtt az
elmúlt évben, míg a készpénzes személyes átvétel hat százalékponttal csökkent. A kiszállítási módok
közül a futárszolgálat igénybevételét választották a legtöbben (79%), melyet a postai kézbesítés
követ (52%).
„Örömmel látjuk, hogy egyre többen választják a készpénzmentes fizetési módokat nem csak a
boltokban, hanem az online vásárlások során is. Kutatásunkból kiderül, hogy a magyarok szívesen
fizetnének a futárnál is bankkártyával, míg az ennél is egyszerűbb online fizetést a megkérdezettek
majdnem fele választja. Ebből is látszik, hogy a bolti vásárlás során megszokott bankkártyás fizetési
élményről, a kényelemről és a gyorsaságról nem szívesen mondanak le az internetes vásárlók sem ” –
mondta Eölyüs Endre, a MasterCard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.
A futároknál elérhető bankkártyás fizetési lehetőséget általában azok preferálják, akik a megvásárolt
termékért az átvétel után szeretnek fizetni. Mind a lakossági felmérés válaszadói, mind a
megkérdezett webshopok 2 nyitottságot mutattak e fizetési mód iránt. A megkérdezett
magánszemélyek 35%-a mindenképpen igénybe venné ezt a szolgáltatást, és a webáruházak jelentős
1

A lakossági fizetési kutatást a MasterCard megbízásából az eNet készítette 2015. januári adatfelvétellel 524
fős mintán. A kutatás reprezentatív a 18 évnél idősebb rendszeresen internetezők körében, nem, kor és régió
alapján.
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A lakossági fizetési kutatást kiegészítette egy, a Magyarországon működő, online kiskereskedelemmel
foglalkozó cégek fizetési és marketing megoldásainak vizsgálatát célzó felmérés, amelyet a MasterCard
megbízásából szintén az eNet készített. Mintegy 294 szereplő töltötte ki a kérdőívet, ezek 2014. évi együttes
online nettó árbevétele a teljes hazai e-kereskedelmi piac megközelítőleg 30%-át teszi ki. Az alkalmazott
kutatási módszertan miatt a kutatás nem reprezentatív.
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többsége, 86%-a is jó ötletnek tartja és élne az utánvétes bankkártyás fizetési lehetőséggel. A
bankkártyás fizetés azért is népszerű, mert általa elkerülhető, hogy egy nagyobb értékű vásárlás
esetén a vevőnek és a futárnak is nagy mennyiségű készpénzt kelljen magánál tartania. A vevő
szempontjából plasztikkal fizetni azért is kedvezőbb, mert nem kell a készpénzfelvétel költségét is
állnia abban az esetben, ha a havi 150 ezer forintig terjedő ingyenesen felvehető összeg nem
elegendő arra, hogy az online vásárlásoknak a kifizetését is fedezze a többi felmerülő költség mellett.
Nem csak a fizetési módokban, hanem az internetes vásárláshoz használt eszközökben is
felfedezhető a technológiai fejlődés hozta változás: a legszembetűnőbb, hogy rohamosan emelkedik
a mobilon véghezvitt vásárlások száma. Bár a leggyakrabban használt eszköz továbbra is az asztali
számítógép (64%) és a laptop (53%), az okostelefonos vásárlás aránya mára 10%-ról 17%-ra
emelkedett, a tableten történő pedig 4%-ról 7%-ra. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy
leginkább könyvet, újságot, magazint vennének online a magyarok (34%), melyet a játék, ajándék
(28%), a számítástechnikai eszközök (27%), a ruházat, cipő, táska (27%) követ.
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A MasterCard-ról:
MasterCard (NYSE: MA), az egyik globális piacvezető fizetési és technológiai vállalat, mely jelenleg a
világ leggyorsabb feldolgozó hálózatát üzemelteti, összekötve fogyasztókat, pénzintézeteket,
kereskedőket, kormányokat és üzleti vállalkozásokat több mint 210 országban világszerte. A
MasterCard termékei és üzleti megoldásai könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a
mindennapi kereskedelmet, a vásárlást, az utazást, az üzleti tevékenységet, valamint a pénzügyek
intézését. További információ: www.mastercard.com. Kövessen minket a Twitteren:
@mastercardnews, @mastercardhu.

