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Digiméter: digitális méterrúd vállalkozásoknak 

A koronavírus-járvány katasztrofális gazdasági hatásai ellenére van egy terület, ahol óriási lendüle-
tet vett a fejlődés, ez a digitalizáció. 2020 tavasza óta a nagyvállalatoktól a mikrovállalkozásokig 

mindenki rohamtempóban próbál az új körülményekhez alkalmazkodni. E folyamat hatásai is jól 
megjelennek a digitalizáció hosszútávú monitorozására létrejött Digitális Versenyképességi Mu-
tató, a Digiméter eredményeiben. 

A digitalizáció erejét már az előző világválság ide-
jén is megtapasztalhattuk, amikor a gazdaság 
minden területén látható jelentős visszaesések 

közepette az e-kereskedelem szinte egyedüli-
ként volt képes kétszámjegyű növekedést pro-

dukálni. Az azóta eltelt évtized pedig világosan 
megmutatta, hogy a digitalizáció ma az a gazda-
ságnak, ami a múlt században az elektromosság 

elterjedése vagy a motorizáció volt. Ugyanakkor 
vannak a digitalizációban hatékonyabb és ke-
vésbé hatékony eszközök, sőt akár tévutak is. A 

megfelelő irányok megtalálásában és követésé-
ben nagy segítség lehet egy olyan mérce, ame-

lyik visszajelzést ad egy-egy szektor, vagy egy 
adott vállalkozás számára, hogy hol tart, merre 
haladjon. A Digiméter ebben próbál segíteni. 

A kutatássorozat első része 2020 nyarán indult, a 
mintegy nyolcszáz hazai kkv körében végzett fel-
mérés eredményeképpen létrejött a Digitális 

Versenyképességi Mutató, amely reprezentatív 
mintán mutatja meg a kkv szektor aktuális álla-

potát. Hat témakörben mértük fel a vállalkozások 
digitális képességeit: 

1. digitális jelenlét 

2. digitális mindennapok 

3. vállalkozásvezetés 

4. értékesítés és marketing 

5. digitális pénzügyek 

6. informatikai biztonság 

a digitalizáció ma az a gazda-
ságnak, ami a múlt században 
az elektromosság elterjedése 

vagy a motorizáció volt. 

„ 
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Minden témakörben 100-100 pontot lehetett sze-
rezni, a Digitális Versenyképességi Mutató ezek 

súlyozott értékei alapján állt össze - szintén egy 
0-100 közötti skálán. Eszerint a magyar kkv-k di-
gitális versenyképességének szintje a hat terület 

átlagában 40 pontra jött ki. Fontos hangsúlyozni, 
hogy nem mondjuk az eredményekre, hogy jók 
vagy rosszak! A Digiméter azt mutatja meg, mi a 

helyzet egy adott pillanatban, így az idő előre-
haladtával folyamatosan követhető lesz a fejlő-

dés. 

 

Ebben a dokumentumban részletesen bemutat-
juk és értékeljük az egyes területek részeredmé-

nyeit, majd a fejezetek végén röviden összefog-
laljuk, mit érdemes az egyes cégeknek megfon-
tolni saját fejlesztéseiknél. Ezek többnyire olyan 

általános jellegű tanácsok, amelyekkel a gondol-
kodás irányát próbáljuk segíteni, ugyanakkor ter-
mészetesen nem alkalmasak arra, hogy egy-egy 

vállalkozásnak konkrét megoldásokat kínáljanak. 
A továbblépéshez elengedhetetlen, hogy min-

den vállalkozó megtegye a maga erőfeszítéseit, 
tájékozódjon, tanuljon és fejlessze önmagát - 
vagy forduljon az egyes területek megfelelő szak-

embereihez.

  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden vállalkozás 

ellenőrizheti saját versenyképességi indexét a 
Digiméter kérdőívének kitöltésével! Ehhez to-
vábbi instrukciókat a Digiméter weboldalán  

talál: digimeter.hu/az-en-digimeterem/ 

A Digiméter azt mutatja meg, 

mi a helyzet egy adott pillanat-
ban, így az idő előrehaladtával 
folyamatosan követhető lesz a 

fejlődés. 

„ 

https://digimeter.hu/az-en-digimeterem/
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A digitalizáció nem cél - mondta a Számlázz.hu 

Majd hozzátette: ahogy nem cél az internet sem, a gőzgép sem és a pattintott szerszám sem. Ezek 
eszközök. Ha teátrálisabban fogalmazunk, ez az út: ezen menni kell, és nem végigmenni, mert nincs 

vége. Nincs vége a digitalizációnak, ahogy az automatizációnak sem, mert a fejlődésnek sem. 

Igen, tudjuk, hogy olykor ijesztő lehet. De ha visz-
szanézünk, az sem kevésbé rémisztő. 

Emlékeznek, amikor írógéppel vagy kézzel írtunk 
levelet, megcímeztük a borítékot, elmentünk a 
postára és feladtuk? Aztán vártuk a választ, úgy 1-

2 hét múlva, ha gyorsan jött. Nem volt nagyon 
rég. 

És arra emlékeznek, amikor egy banki átutalás-
hoz a bankból kérni kellett egy rózsaszín papírt, 
amit ki kellett tölteni, aztán visszavinni a bankba 

és leadni? Ez sem volt régen.  

És arra emlékeznek, amikor pénzt kellett kivenni 
a bankból, hogy fizetni tudjanak a boltban? Ez 

tegnap volt. 

És arra, amikor a könyvelőnek nejlonzacskóban 

(a jobbaknak genotermben) kellett vinni a 

kimenő és bejövő számlákat? Ez egy porosabb si-
kátorban még ma is megesik. De csak ott! 

Visszanézve ijesztő. Szerintünk ez ijesztőbb. 

Ami előttünk áll, az a nyilvánvaló. 

Mi a számlázást emeltük egy magasabb 

szintre, definiáltuk és definiáljuk újra 16 éve min-
den nap. És folyamatosan kerestük, keressük 

azokat a megoldásokat, partnereket, akik a pénz-
ügyi folyamatok más területeivel teszik ugyan-
ezt. Ezért hoztuk létre a Számlázz.hu PARK-ot, a 

pénzügyi és adminisztrációs rendszerek köz-
pontját.  

Együtt kell továbbmenni a digitalizáció útján, 

mert hiszünk abban, hogy az embereknek, a vál-
lalkozásoknak az életét könnyítjük meg: az admi-

nisztrációt egyszerűsítjük le, a folyamataikat 
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gyorsítjuk fel, vagyis tesszük hatékonyabbá a vál-
lalkozást és boldogabbá a vállalkozót.  

Mindenki számíthat ránk, aki ezt tűzte ki célul: 
a Digiméter is! 

Mi maradunk a számlázásnál, ami egy olyan nagy 

terület, aminek 16 éve nem látjuk a végét. Hogy 
miért? Csak kiállítok egy számlát online és kész, 
nem? 

Nem! Dehogy! 

A Számlázz.hu-nál ez ennél több: a számla szü-
lessen meg „magától”, legyen szó napi több tíz-

ezerről is akár. Menjen el automatikusan a vevő-
nek. A vevő helyett, különösebb erőfeszítés nél-
kül, egy gombnyomásra intézze el a pénzmoz-

gást egy automatizmus, mi más. Ha ez nem tör-
ténik meg, a vevőt megfelelő időközönként em-
lékeztesse a számlázó, a Számlázz.hu minden be-

avatkozás nélkül. Ha megtörténik, a Számlázz.hu 
automatikusan állítsa fizetettre a számlát. Eköz-

ben minden tranzakcióról kerüljön információ a 

Mi a számlázást emeltük egy 
magasabb szintre, definiáltuk és 
definiáljuk újra 16 éve minden 

nap. 

„ 
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könyvelőhöz, pontosabban a könyvelő szoftve-
rébe „magától”, beavatkozás nélkül. És ugyanez 

történjen a hatóságokkal is, a törvényi előírások-
nak megfelelő információ kerüljön el hozzájuk is, 
anélkül, hogy ezért a vállalkozónak bármit tennie 

kelljen. A számlázó persze az előírásoknak meg-
felelően tárolja, archiválja a számlákat. És ki más, 
mint a számlázó, még mindig a Számlázz.hu 

szóljon a bejövő számlák és kimenő számlák is-
meretében, ha likviditási nehézségeim lehetnek, 

ha túllépek törvényi „kereteket”, ha elfelejtettem 
valamit, ha…, ha…  

A számla úgy szülessen meg, hogy az azt meg-
előző folyamataim “generálják”, ne én.  

Ha megszületett, akkor gördítse tovább az au-
tomatikus folyamataimat. Ne kelljen egyetlen 
számlát sem “személyesen ismernem”, ha nem 

akarom. 

A ki-, és bejövő számlák, pontosabban az általuk 
szállított információ segítsen nekem, segítsen a 

döntéseimben, az előrejelzéseimben, a vízió-
imban.  

A víziómban, aminek az alapja, hogy a digitalizáció eszköz. Teátrálisabban fogalmazva, az út. 

 

  

A számla úgy szülessen meg, 
hogy az azt megelőző folyama-

taim “generálják”, ne én. 

„ 
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A digitális jelenlét nyújtotta előnyök részben kihasználat-
lanok 

A Digimeter kutatás első szekciójában azt vizsgáltuk, hogy mennyire fontos terület a magyar kis és 
középvállalkozások életében a digitális jelenlét. Mindezt annak felmérésével állapítottuk meg, hogy 
milyen digitális felületeken vannak jelen és ott mennyire aktívak a hazai kkv-k. 

Azt gondolhatnánk, hogy 2020-ban a többség 
nem csak jelen van a digitális térben, hanem ak-

tívan van jelen. A kutatás eredménye ennek el-
lenkezőjét mutatja. Mindez azért érdekes, mert a 
magánszemélyek online jelenlétét érintő kutatá-

sok alapján egyértelmű, hogy a magyar lakosság 
többségének van internetezésre alkalmas esz-
köze és az ilyen eszközt birtoklók jelentős része 

rendszeresen használja is azt internetezésre. A 
potenciális ügyfelek meghatározó része tehát 

rendszeresen elérhető online. 

Legyen szó kiskereskedelemről, nagykereskede-
lemről vagy bármely más iparágról, a nap végén 

az ügyfelek emberek. A különbség legfeljebb 
annyi, hogy saját vagy a vállalkozásuk, munkahe-
lyük nevében vannak online. Persze nem csak 

online vannak, hanem böngésznek, keresnek, in-
formálódnak, vásárolnak. 

Akármilyen tevékenységet is űz egy cég tehát, az 
ügyfeleinek legalább egy részét elérheti - vagy 
inkább elérhetné - digitálisan is.  

Néhány kivételtől eltekintve - mint pl. a közösségi 
felületek - egy vállalkozás digitális jelenléte felté-
telez valamilyen IT üzemeltetési hátteret. Ezt a 

feladatot belső és külső erőforrással is megold-
hatja. 

A kutatás során vizsgált vállalkozások 15%-a nem 
alkalmaz IT üzemeltetésért felelős szakembert.  
(1. ábra) Minél nagyobb egy vállalat, ez az arány 

annál kisebb, azaz nő a hajlandóság az IT szak-
értő alkalmazására: a legnagyobb csoport, az 50-

Digitális jelenlét 

40 
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249 fő közötti cégek körében már mindösszesen 
5%, tehát 95%-uk dedikált szakembert foglalkoz-

tat üzemeltetési feladatok elvégzésére. 

Iparáganként is nagy a szórás: míg az infokom-
munikációs cégek kivétel nélkül rendelkeznek 

ilyen erőforrással, az építőiparban tevékeny vál-
lalkozások 22%-a egyáltalán nem. 

A cég mérete azt is nagyban meghatározza, 
hogy ha van IT szakember, az a szervezeten belül 
vagy kívül, szerződéses partnernél van-e. Minél 

nagyobb a cég, annál jellemzőbb, hogy a cég 

13% 19%

53%

15%

1. ábra: IT üzemeltetést végző személy

Önálló IT munkakört betöltő vállalati
munkatárs

Más minkakörrel (is) rendelkező
vállalati munkatárs

Szerződéses külsős szakember /
szolgáltató vállalat

Nincs ilyen állandó személy jelenleg

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta 
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Legyen szó kiskereskedelemről, 
nagykereskedelemről vagy bár-
mely más iparágról, a nap vé-

gén az ügyfelek emberek. 

„ 
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szervezeten belül oldja meg ennek a feladatnak 
az ellátását.  

A következő vizsgált terület a saját honlap meg-
léte és annak frissítési gyakorisága. 

Általánosságban elmondható, hogy a megkér-

dezett cégek 76%-a rendelkezik saját honlappal, 
ugyanakkor a kisebb vállalkozások esetében ez a 

szám már nem ilyen magas: az 5-9 fő közötti cé-
gek mindössze 69%-ának van weboldala.  

(2. ábra) E fölött a cégméret fölött nincs nagy el-
térés az alkalmazottak számától függően.  

Nem meglepő, hogy az online értékesítést is 

végző cégek jelentős része, 96%-a rendelkezik sa-
ját honlappal. Azért nem 100%-uk, mivel vannak 
olyan egyéb, nem saját felületek is, amelyeken 

76%

24%

2. ábra: honlappal rendelkező vállalkozások aránya

Rendelkezik

Nem rendelkezik

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; 
n=777, teljes minta Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Foglalkoztatottak száma szerint

Összes kkv

88%

87%

82%

69%

50-249 fő

20-49 fő

10-19 fő

5-9 fő

az 5-9 fő közötti cégek mindösz-
sze 69%-ának van weboldala 

„ 
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keresztül lehet online értékesíteni (pl. Facebook 
Shop, online piacterek). 

Tevékenységi kör szerint vizsgálva az látszik, 
hogy mind a B2C, mind a B2B cégek jelentős ré-
sze rendelkezik honlappal. Ezzel szemben az 

olyan iparágakban, ahol nagy a B2B cégek ará-
nya és jellemző a hagyományos offline értékesí-
tés, a saját honlap megléte kisebb arányban jel-

lemző. 

A honlap önmagában azonban kevés, annak 

rendszeres frissítése egy másik, legalább annyira 
fontos feladat. Természetesen nem egyértelmű, 

hogy milyen rendszerességű frissítés ideális, hi-
szen az nagyban függ a cég tevékenységétől: 

egy online kereskedő logikusan gyakrabban fris-
sít, mint egy olyan gyártócég, ahol a honlap célja 
mindössze a vállalat bemutatása. 

A saját honlappal rendelkező vállalkozások 39%-
a frissíti azt legalább havi rendszerességgel és kö-
rülbelül hasonló arányban vannak, akik ennél rit-

kábban, alkalmi szinten foglalkoznak a webolda-
lukon lévő információk, adatok rendszeres aktu-

alizálásával. (3. ábra) Az is látszik a kutatásból, 
hogy minél nagyobb egy cég IT csapata, annál 

6%

3%

36%

9%

8%

19%

20%

Nem tudja

A kialakítás óta nem frissítették

Ritkábban, alkalmilag

4-6 havonta

2-3 havonta

Havonta

Hetente

3. ábra: honlap frissítési gyakorisága

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=595, honlappal rendelkező kkv-k. Az 
adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Természetesen nem egyértelmű, 
hogy milyen rendszerességű fris-
sítés ideális, hiszen az nagyban 

függ a cég tevékenységétől 

„ 
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nagyobb honlap-frissítési gyakoriság jellemző: a 
20 főnél nagyobb informatikai háttérrel rendel-

kező cégek 52%-a aktualizálja weboldalát heti 
vagy havi rendszerességgel. 

Érdekes eredmény, hogy a honlappal rendelkező 

vállalkozások 85%-ánál van elhelyezve a webol-
dalon nyilvános email cím vagy űrlap, amin ke-
resztül fel lehet velük venni a kapcsolatot.  

(4. ábra) Az ezeknél modernebb megoldások, 
mint a chat és chatbot viszont sokkal kevésbé el-

terjedtek: a cégek csupán 13%-a biztosít chatszol-
gáltatást az oldalán, és csupán 4%-uk kötött be 

valamilyen chatbotot. A kapcsolatfelvételi lehe-
tőség hiánya még az olyan cégek esetében is 

megkérdőjelezhető döntés, amelyek a honlapra 
nem potenciális értékesítési felületként tekinte-
nek.  

Mint a legtöbb európai országban, idehaza is az 
online keresések fő kiindulási pontja a Google. A 
Google-ön a cégek számára nem csak az lehető-

ség, hogy a saját honlapjuk vagy közösségi felü-
leteik megjelenjenek a releváns keresési talála-

tok között: a Google Cégem fiókkal fokozott lát-
hatóságot érhetnek el a keresési találatok 

4%

13%

85%

Chatbot

Chatszolgáltatás

Nyilvános email /
űrlap

4. ábra: kapcsolatfelvételi opciók a honlapon

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=595, honlappal rendelkező kkv-k. 
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=505, kapcsolatfelvételi opcióval rendelkező kkv-k. 

Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

17%

55%

24%

2%

5. ábra: kapcsolattartásért felelős munkatárs

Ügyfélszolgálati
munkatárs

Más munkakörrel
rendelkező munkatárs

Nincs meghatározva

Nem tudja

A kapcsolatfelvételi lehetőség 
hiánya még az olyan cégek ese-

tében is megkérdőjelezhető 
döntés, amelyek a honlapra 

nem potenciális értékesítési fe-
lületként tekintenek. 

„ 
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oldalán, míg a Google Maps-en való jelenlét más 
szempontból, de ugyancsak plusz megjelenési 

lehetőséget biztosít. Egyelőre csupán a vállalko-
zások kis hányada (16%, illetve 13%) használja ki 
ezeket az egyébként ingyenes lehetőségeket.  

A Digitális jelenlét szekció utolsó szegmensében 
a cégek közösségi oldalakon való jelenlétét mér-
tük fel. A megkérdezett cégek nagyjából fele van 

jelen legalább egy közösségi felületen, ezek 
többsége csak egy oldalon. (6. ábra) Ez az egy 

felület az esetek túlnyomó többségében - nem 
meglepő módon - a Facebook. Ezt követi az 

Instagram, a Youtube és a Linkedin, jelentős le-
maradással. 

A vállalkozások másik fele egyáltalán nem hasz-

nálja ki az ezen felületek adta lehetőségeket. A 
legkisebb arányban a mezőgazdasági és logiszti-
kai vállalatok, amelyek több, mint kétharmada 

nincs jelen a közösségi oldalakon.  

51%49%

6. ábra: Közösségi oldallal rendelkező kkv-k

Legalább eggyel
rendelkezik

Nem rendelkezik

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=777, teljes minta. 
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=400, közösségi oldallal rendelkező kkv-k. 

Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

4%

33%

8%
20%

27%

8%

7. ábra: organikus tartalom megosztási gyakorisága

Naponta

Hetente

Havonta

2-3 havonta

Ritkábban

Nem tudja

Ez az egy felület az esetek túl-
nyomó többségében - nem meg-

lepő módon - a Facebook. 

„ 
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Hiába van jelen a cégek fele legalább egy közös-
ségi felületen, aktivitásuk a honlap átlagos frissí-

tési gyakoriságához hasonló: 36%-uk frissíti leg-
alább hetente, 56%-uk legalább havi rendszeres-
séggel. A fennmaradók még ennél is ritkábban 

foglalkoznak a közösségi jelenlétükkel: az ő ese-
tükben a közösségi oldal valószínűleg egy “köte-
lező tétel” a vállalkozás életében, ami emiatt nem 

is kapja meg a megérdemelt figyelmet. (7. ábra) 

Összefoglalva tehát azt látjuk, hogy miközben a 
hazai magánszemélyek aktívan jelen vannak a 

digitális térben, ugyanez a vállalkozásoknál már 
nem egyértelmű. A Digitális jelenlét alindex 40 
pontos értéke mögött nem az elérhetőség, ha-

nem az aktivitás alacsony mutatói találhatók. A 
top 20-ba tartozó cégek 68 pontos, azaz 70 szá-
zalékkal jobb átlagértéke főleg a valódi, aktív 

kommunikációból áll össze. 

 

  

Tanácsok 

▪ minél inkább jelen vannak egy vállalkozás ügyfelei 

a digitális térben, annál fontosabb, hogy a vállalko-

zás is jelen legyen 

▪ a vállalkozásnak azokon a releváns felületeken kell 

jelen lenni, ahol az ügyfelei is jelen vannak 

▪ a digitális jelenlét nem önmagában cél, hanem a 

tevékenység kontextusában: ahol fontos, hogy az 

ügyfél megjelenjen (értékesítési pontok), ott a di-

gitális térképek (Google, Waze stb.) előrébb valók, 

mint egy honlap vagy közösségi oldal; ahol online 

értékesítés zajlik, ott annak felülete (pl. webshop) 

és az odavezető digitális utak a fontosabbak 

▪ a felület nagyságánál vagy az információk meny-

nyiségénél fontosabb az aktualitás: érdemes arra 

törekedni, hogy csak olyan mértékű digitális jelen-

létet tartsunk fenn, amekkorát karban is tudunk 

tartani 

a közösségi oldal valószínűleg 

egy “kötelező tétel” a vállalko-
zás életében, ami emiatt nem is 
kapja meg a megérdemelt  

figyelmet. 

„ 
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Mindenhol jó, de a legjobb az Office? 

Amikor 2020-ról beszélünk, nagyon nehéz kikerülni a koronavírus-járványt és a védekezés kapcsán 
kialakult helyzetet. Főleg a tavaszi, első hullámra volt jellemző a nagyobb bezárkózás, amikor is 

számtalan vállalkozás szembesült azzal a megoldandó feladattal, hogy munkavállalói egészségének 
megőrzése érdekében és a működés, ha nem is normális, de valamilyen szinten elfogadható fenn-
tartása miatt rohamléptékű digitalizációra kényszerült. A home office fogalma ezekben a hetekben 

már nem csupán egy munkavállalói kiváltság, rosszabb esetben a bújtatott szabadság szinonimája 
volt, sokkal inkább az ügymenet zökkenőmentes biztosítása és a gazdasági túlélés zálogává lépett 
elő.

A járvány okozta hatásokat egy tavaszi, célzott 
kutatásunk már vizsgálta, de természetesen, 

ahogy a koronavírus se múlt el a nyári meleg kö-
zeledtével, annak hatásai az éves kutatásunkba is 
begyűrűztek. A digitális mindennapok elneve-

zést kapó aldimenzió ugyanis a vállalkozások 
belső működésének digitális támogatottságát 
vizsgálta, és mint ilyen, nem kizárható a táv-

munka alkalmazása és annak elfogadottsága a 
hazai kkv-k körében. Természetesen nem csu-

pán ez a szempont kapott helyet a kérdőív ezen 
szakaszában, sok minden egyéb terület is górcső 
alá került. 

Összefoglalásképpen el lehet mondani, hogy a 
hazai kis- és középvállalkozások 2020 őszén, az 

adatfelvétel idején nem teljesítettek túl jól a digi-
tális munkavégzés megteremtése kapcsán. Az 
összesítő alindex a 100-as skálán csak a 39-es ér-

tékig kúszik fel, pedig versenyképességi szem-
pontból kiemelt fontosságú lenne, hogy ezen a 
területen is magasabb értéket mutasson a mu-

tató. Aggodalomra ad okot az is, hogy nagy a sza-
kadék a legjobb értékkel rendelkező cégek és az 

átlag között: a top 20%-ba tartozók átlagosan 71 
pontot produkáltak. A 32 pontos különbség a di-
gitális jelenlét 37 és az informatikai biztonság 33 

pontja után a harmadik legnagyobb különbség.  

Digitális mindennapok 

39 
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Majdnem ugyanekkora szakadék tátong a vállal-

kozások között, ha az egyes tevékenységi körö-
ket vizsgáljuk: az infokommunikációs cégek 61 

pontjával szemben a skála alsó végén az építő-
ipari cégek találhatók 31 ponttal. Lehet erre azt 
mondani, hogy az építőipar egy kevésbé digitali-

zálható szegmens, de ha mellétesszük a vendég-
látóipar 31 pontját, akkor már nehéz magyaráza-
tot találni a két véglet közötti 30 pontos különb-

ségre. (8. ábra) 

Ha meg akarjuk érteni, hogy miért ilyen alacsony 

ennek az alindexnek az értéke, meg kell vizsgál-
nunk az egyes alkalmazási területeket, ami alap-

ján egy érdekes kép tárul a szemünk elé: a hazai 

kkv-k valahol a ‘90-es évek végén, a 2000-es 

évek elején ragadtak a digitális munkaeszközök 
használatának szempontjából. Az összes vállalko-

zást vizsgálva viszonylag magas az irodai szoft-
vercsomag használatának aránya (76%) és az se 

rossz érték, hogy a munkavállalók 46%-a 

Belső vállalati kommunikációs csatornák 

31

31

33

34

34

39

40

41

44

48

49

61

Vendéglátás, szálláshely

Építőipar

Mezőgazdaság

Szállítás, logisztika

Egészségügy, oktatás

Kiskereskedelem

Ipar / feldolgozóipar

Adminisztratív tevékenység

Nagykereskedelem

Ingatlan- és pénzügyek

Szakmai, tudományos tev.

Infokommunikáció

8. ábra: Digitális mindennapok alindex egyes főbb szegmensekben

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

a hazai kkv-k valahol a ‘90-es 

évek végén, a 2000-es évek ele-
jén ragadtak a digitális munka-
eszközök használatának szem-

pontjából. 

„ 
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rendelkezik saját, vállalati domainnel ellátott e-
mail címmel. A cégek 48%-ának van saját fizikai 

szervere és 45%-uk valamilyen online csevegőal-
kalmazást is bevezetett már a kommunikáció 
megkönnyítése végett. 

Ahol viszont jelentős a lemaradás, az a közös 
munka támogatását végző eszközök használata: 
a vállalkozások csupán 11%-a alkalmaz valamilyen 

kollaborációs szoftvert, aminél már csak a kolla-
boratív csevegő alkalmazások használata mutat 

alacsonyabb arányt (7%). (9. ábra) A kutatás kitért 

ennek okaira is, amiből kiderült, hogy a hazai kkv-
k még mindig inkább a személyes kapcsolattar-

tásban hisznek: a kollégák közötti elsődleges 
kommunikációs csatorna a személyes megbe-
szélés (86%), amit a (nem internet alapú) telefo-

nálás követ (74%). Az online találkozók, megbe-
szélések lebonyolítására alkalmas szoftverek 
használata nagyon alacsony, mindössze a vállal-

kozások 7%-a használ Skypeot, Google Meetet, 
Microsoft Teamst vagy ezekhez hasonló alkalma-

zásokat belső vállalati kommunikációs felada-
tokra. 

7%

45%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kollaboratív alkalmazás

Chat alkalmazás

E-mail

9. ábra: Belső vállalati kommunikációs csatornák

Használ Nem használ

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

a hazai kkv-k még mindig in-
kább a személyes kapcsolattar-
tásban hisznek 

„ 
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Bár a koronavírus-járvány gyökeresen felforgatta 
a vállalkozások életét és a tavaszi, első hullám al-

kalmával több munkavállaló is home officeból 
végezte a munkáját, ennek hatása úgy tűnik 
nem lett túlságosan tartós: a magyarországi kis- 

és középvállalkozások mindössze 23%-a támo-
gatja a távmunkát, a többségük (77%) továbbra 
is abban hisz, hogy a munka csak a vállalkozás 

telephelyén végezhető el.  Ez bizonyos szegmen-
sek esetében érthető is, így nem meglepő az ipar 

15%-os aránya, de az egészségügy és oktatás te-
rén mért 8% már kifejezetten alacsony értéknek 
számít. A szakmai, tudományos és műszaki tevé-

kenységgel foglalkozó vállalkozások körében 
sem kiugró a home office népszerűsége: 38%-al 
az átlag felett vannak, ugyanakkor jóval 

23%

10. ábra: Távmunkát lehetővé tevő kkv-k aránya

Van távmunkában
dolgozó munkatársa

Nem támogatja a
távmunkát

Infokommunikáció

Egészségügy, oktatás

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. Infokommunikációs és egészségügyi, 
oktatással foglalkozó cégek. Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet. 

8%

69%

a koronavírus-járvány gyökere-

sen felforgatta a vállalkozások 
életét és a tavaszi, első hullám 
alkalmával több munkavállaló 

is home officeból végezte a 
munkáját 

„ 
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lemaradva az infokommunikációs cégek 69%-
ától. (10. ábra) 

Közhely, hogy ma tudásalapú gazdaságban 
élünk. Egy vállalkozás versenyképességének az is 
kulcsa, miként teszi könnyen hozzáférhetővé a 

szervezetben felhalmozódó ismeretet, az újon-
nan belépő kollégáknak hogyan adja át a mun-
kavégzéshez szükséges tudást. Nem szabad 

lebecsülni a személyes információátadás szere-
pét, de a modern idők modern eszközöket kíván-

nak meg és számos digitális megoldás létezik 
már a hatékony tudásmegosztásra. Ezen a terü-
leten ugyanakkor a hazai kkv-k körében elég 

rossz eredményeket lehet mérni: arra kérdésre, 
hogy a cég rendelkezik-e digitális tudástárral, a 
válaszadók mindössze 25%-a jelölte be az igent. 

Az infokommunikációs szektor 47%-os aránya se 

25%

11. ábra: Vállalati digitális tudástárral rendelkező kkv-k aránya

Rendelkezik

Nem rendelkezik

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. Infokommunikációs és építőipari cégek.
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Infokommunikáció

Építőipar 13%

47%Egy vállalkozás versenyképessé-
gének az is kulcsa, miként teszi 
könnyen hozzáférhetővé a szer-

vezetben felhalmozódó ismere-
tet 

„ 
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tekinthető jó értéknek, így elmondható, hogy 
ezen a területen nagy fejlődési potenciál rejlik.  

(11. ábra) 

A Digiméter kutatásából kirajzolódó kép alapján 
az átlagos magyar kkv már használ számítógé-

pet, amire telepítve van az Office vagy valamilyen 
egyéb irodai programcsomag. A koronavírus-jár-
vány miatt kényszerből kipróbálta a Messengert 

és a Vibert, illetve időnként a Skypera vagy a Go-
ogle Meetre is ráfanyalodik, ha a távolságtartóbb 

üzletfeleivel szeretné tartani a kapcsolatot.  

A home office a tiltott kategóriából a tűrtbe lé-
pett elő, de még közel sem támogatott. Az olyan 

alkalmazások, mint a Slack és a Microsoft Teams 
pedig a legtöbb esetben valamilyen obskurus 
megoldásnak tűnnek a szemében, hiszen ezek 

nélkül is megy tovább az üzlet. Pár évtizedes le-
maradással ugyan, de legalább kiszámíthatóan. 

  

az átlagos magyar kkv már 
használ számítógépet, amire te-
lepítve van az Office vagy vala-

milyen egyéb irodai program-
csomag. 

„ 

Tanácsok 

▪ a vállalkozások versenyképességét nagyban növeli 

a belső működés digitalizáltsága 

▪ a régóta ismert és alkalmazott kommunikációs 

eszközökön túl (e-mail, Viber, Messenger) léteznek 

olyan kollaboratív szoftverek (Microsoft Teams, 

Slack, Skype for Business), melyek használata tá-

mogatja a kollégák közötti kommunikációt 

▪ a koronavírus járvány megmutatta, hogy távmun-

kában, home officeból is elvégezhető a feladatok 

jelentős része  

▪ a cégen belüli tudásmegosztást nagyban segítik 

az olyan eszközök használata, mint a Confluence, a 

YouTrack vagy a már említett Slack: ezek alkalma-

zása a mai tudásalapú társadalomban és gazda-

ságban komoly versenyelőnyt jelenthetnek egy 

hazai kisvállalkozás számára is 
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Így vezesd a vállalkozásodat 

Van, akinek zsigerből megy, van, akinek tanulmányok alapján, van, akinek hosszú évek tapasztala-
tával és van, akinek nem való. Bármelyik esetről legyen is szó, mindegyiknél eljön az a pont, amikor 

adatok nélkül nem lehet megfelelő döntést hozni a cég irányításának minden kérdéséről. Mivel a 
vezetés maga az erőforrások megfelelő allokálásáról szól, ezért elengedhetetlen, hogy tiszta kép 
legyen mindenki előtt azzal kapcsolatban, hogy miből és miképp dolgozhat. 

A vállalkozás működéséből fakadó adatok digitá-
lis gyűjtése és kezelése sokáig a nagyvállalatok 
kiváltsága volt; azonban a technológiai lehetősé-

gek elterjedésével, egyre olcsóbbá válásával las-
san megjelent a kkv-k alsóbb szegmenseinél is. 

Bármely vállalkozás életében természetesen je-
lenik meg az igény, hogy a döntéseket tényekkel 
és számszerűsíthető értékekkel támasszák alá. 

Ehhez azonban a belső és külső környezet adata-
ira is szükség van, melyetek bár lehet ad-hoc jel-
leggel gyűjteni és használni, de a folyamatosság, 

rendszeresség nagy előnyt jelent. 

Kutatásunkból kiderült, hogy a vizsgált vállalatok 

88%-a rögzíti és figyelemmel kíséri a működés-
ből származó adatokat. Viszont az, hogy ez mi-
lyen szinten történik meg, mennyire tudják 

használni őket, már nagy eltérést mutat a külön-
böző csoportok között. Legfőképp az alkalma-
zotti létszám és árbevétel szerint nagyobb vállal-

kozások vannak az élen ezen a téren is, a kkv-k 
még kevésbé ismerték fel az ebben rejlő lehető-

ségeket, vagy azért, mert nincs meg hozzá a 
megfelelő kompetencia cégen belül, vagy mert 
nem gondolják, hogy az adatvezérelt döntésho-

zatal olyan nagy versenyelőnyt jelentene. 

A vállalatvezetés 37 pontos átlagértéke bár ala-
csonynak tűnhet, mégis azt tükrözi, hogy igenis 

van nyitottság a digitális rendszerek felé. Főképp, 
mivel az elérhető és használható megoldások 

még csak az utóbbi évtizedben kezdtek lefelé 
csörgedezni az alsóbb szegmensekbe. 

Vállalkozásvezetés 

37 
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Az első és talán legkardinálisabb egység adatai 
alapján a vizsgált vállalkozások mindösszesen 

45%-ánál használnak valamilyen vállalatirányí-
tási, vagy ügyviteli rendszert. (12. ábra) Az előbbi 
az összetettebb, a vállalati működés akár egészét 

is lefedni képes rendszert jelent, amely a műkö-
dés minden pontját képes digitálisan kezelni, 
ezen felül az összes részterületről adatot gyűjt és 

támogatja a döntéshozatalt. Ezzel szemben az 
ügyviteli rendszer kevesebb területet képes 

összefogni, és általában csak a vállalat pénzügyi 
folyamatainak digitális leképzéséért / vezénylé-

séért felel. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vállala-
tok több mint fele teljesen manuálisan, papír ala-

pon végezné tevékenységét. A legkülönfélébb 
szigetrendszerek használata kifejezetten gyakori 
- pl. valamilyen táblázatkezelő alkalmazást a vál-

lalkozások 57%-a használ - ezek azonban nem 

11%

34%55%

12. ábra: Vállalatirányítási, ügyviteli rendszert alkalmazó kkv-k aránya

Felhőalapú / hibrid

Számítógépre telepített

Nem alkalmazza

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt 
alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

A vállalatvezetés 37 pontos át-
lagértéke bár alacsonynak tűn-

het, mégis azt tükrözi, hogy 
igenis van nyitottság a digitális 

rendszerek felé. 

„ 
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biztosítják az átjárást az egyes területek között, 
valamint magukban hordozzák a duplikációk és 

tévedések lehetőségét. 

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb 
vállalatok használnak vállalatirányítási / ügyviteli 

rendszereket, azonban nem csak ők tudnának 
profitálni belőle. Ennek magyarázata, hogy minél 
több emberrel bír egy szervezet, annál nehezebb 

elérni, hogy mindenki ugyanazon (mindig pon-
tos és friss) információhoz férhessen hozzá, 

amennyiben nincs erre egy dedikált rendszer. 

Az előző pontban részletezett eszközök használói 
között legnagyobb részt még mindig telepített, 

saját rendszerről futtatott szoftvert használnak. 
Ezen belül azonban már látható, hogy nem csu-
pán a számlázás zajlik ezen rendszereken keresz-

tül. A cégek nagy hányada a raktározási, doku-
mentumkezelési és könyvelési feladatokat is köz-

ponti rendszeren keresztül látja el. Ez bizako-
dásra ad okot a jövőre nézve, főleg, ha figyelembe 
vesszük azt a trendet, hogy egyre több háttérfo-

lyamat történhet részben vagy teljesen automa-
tikusan. (13. ábra) 

9%

12%

13%

13%

17%

24%

32%

32%

38%

45%

45%

47%

81%

HR támogatás

Csoportmunka támogatás

Projektmanagement

Gyártás támogatása

Kontrolling

CRM

Bérszámfejtés

Értékesítés támogatása

Pénzügy támogatása

Könyvelés

Dokumentumkezelés

Készlet-  és raktárkezelés

Számlázás

13. ábra: Vállalatirányítási rendszer egyes 
moduljainak alkalmazása

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=349, vállalatirányítási rendszerrel rendelkező kkv-k. 
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

a nagyobb vállalatok használ-
nak vállalatirányítási / ügyviteli 
rendszereket, azonban nem 

csak ők tudnának profitálni be-
lőle. 

„ 
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Sajnálatos, hogy a csoportmunkát és a hr folya-
matokat segítő digitális eszközöket még az 

egyébként digitálisan fejlett vállalkozások közül 
is kevesen használják (12% és 9%). Ezen területek 
drasztikus fejlődésére számítunk mind a világjár-

vány utóhatása, mind a folyamatos digitalizáció 
iránti igény miatt. Még az álláslehetőségek digi-
tális felületeken való megjelenítését is kevesebb, 

mint a vállalatok kétharmada vette igénybe, mi-
közben közismert, hogy ma már szinte mindenki 

elérhető ilyen módon.  

Pozitívum, hogy a vállalatok 88%-a bizonyos 
rendszerességgel követi a működése során fel-

halmozott adatokat, viszont 57 százalékuk ezt 
csak valamilyen táblázatkezelőben teszi, és 

66%

22%

12%

14. ábra: Vállalati működés során keletkezett adatokat nyomon követő kkv-k aránya

Rendszeresen

Alkalmi jelleggel

Egyáltalán nem
követik

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta Az adatok felhasználása csak pontos 
hivatkozással történhet.

12%

21%

57%

25%

18%

Nem követik az adatokat

Papír-alapú összesítés

Excel / más
táblázatkezelő

Az alkalmazott szoftver
saját moduljával

Önálló felületen
kialakított dashboard /…

Adatok megjelenítési módja

Még az álláslehetőségek digitá-
lis felületeken való megjeleníté-

sét is kevesebb, mint a vállala-
tok kétharmada vette igénybe, 
miközben közismert, hogy ma 

már szinte mindenki elérhető 
ilyen módon. 

„ 
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mindössze 18%-nak van ehhez valamilyen önálló 
felületen kialakított dashboardja, vezérlőpultja. 

21% viszont még papíralapú összesítést (is) hasz-
nál, 5% pedig csak azt. (14. ábra)   

Napjainkban már szinte kivétel nélkül mindenki-

nél van legalább egy okostelefon a nap 24 órájá-
ban, ezért nem meglepő, hogy a napi munkában 
is megjelent. A megkérdezettek több mint há-

romnegyede használja okostelefonját legalább 

egy, munkával kapcsolatos feladat elvégzésére. 
Míg ez a többségnél kimerül az email olvasásá-

ban és írásában, azért - még ha igen kis arányban 
is - már megjelentek az összetettebb alkalmazási 
területek is. (15. ábra) 

A vállalatvezetési alindexnél is jelentős különb-
ség van a teljes minta átlaga (37 pont) és a top 
20%-ba tartozó cégek átlaga (65 pont) között. A 

mezőnyt főleg két elem szakítja ketté: az 

6%

3%

8%

20%

76%

15. ábra: Egyes okostelefon-háttéralkalmazásokat használó kkv-k aránya

használ

nem használ

Vállalati emailek fogadása, küldése

Vállalatirányítási / ügyviteli rendszerre belépés

Webshop-felületre belépés

Vezetői információs rendszerre belépés

Webshop

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és 
középvállalkozások; n=777, teljes minta Az adatok felhasználása csak pontos 
hivatkozással történhet.

Napjainkban már szinte kivétel 

nélkül mindenkinél van leg-
alább egy okostelefon a nap 24 
órájában, ezért nem meglepő, 

hogy a napi munkában is meg-
jelent. 

„ 
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elektronikus dokumentumkezelés és a döntés-
támogató rendszerek használata. A tevékenységi 

körök szerinti bontást nézve feltűnő, hogy az át-
lag alattiak ligájában olyan területek is találha-
tóak, ahol egyébként rengeteg adat keletkezik 

(pl. egészségügy, vendéglátás, szálláshely). Az ta-
lán jó hír, hogy ebben a témakörben nincsenek 
jelentős különbségek a cégek földrajzi elhelyez-

kedése szerint, ami jól mutatja: maguk a megol-
dások széles körben, bárki számára elérhetőek, a 

különbségek a vezetői felkészültségből, innovati-
vitásból adódnak. 

 

 

 

 

 

  

Tanácsok 

▪ a digitalizáció egyik leglényegesebb és legna-

gyobb lehetőségeket teremtő eleme az, hogy 

egyre több adat keletkezik digitális formában - de 

ezek csak akkor hasznosulnak, ha kezdünk velük 

valamit 

▪ az adatok nem a létezésük, hanem a strukturáltsá-

guk és tudatos hasznosításuk által válnak érté-

kessé - az adatokkal való munka ma már külön tu-

domány és szakma, érdemes megkeresni ehhez a 

megfelelő szakembereket 

▪ a digitális üzletvitel elsősorban abban különbözik a 

hagyományostól, hogy adatvezérelt, és ez a terve-

zés-mérés-elemzés-korrekció folyamatában teste-

sül meg, ezért az adatok megfelelő felhasználásá-

hoz fontos az üzleti tervezés is 
▪ minden típusú és méretű vállalkozásra igaz, tud 

profitálni abból, ha nem csak rögzíti és figyeli, de 

elemzi is az adatait; a legegyszerűbb értékesítési 

folyamat során is óriási hozzáadott értéke van a 

historikus adatokból levonható következtetések-

nek és az ezekre alapozott döntéseknek pl. árazási, 

beszerzési vagy akár marketing kérdésekben 

▪ ma már széles körben hozzáférhetőek olyan rela-

tíve olcsó és könnyen használatba vehető megol-

dások, amelyekkel akár egy néhány fős vállalkozás 

is hatékonyan tudja strukturálni és elemezni ada-

tait, ezzel napi szintű, adatvezérelt döntéstámoga-

tást megvalósítva 

az átlag alattiak ligájában olyan 
területek is találhatóak, ahol 
egyébként rengeteg adat kelet-

kezik (pl. egészségügy, vendég-
látás, szálláshely). 

„ 
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A fekete bárány 

Amikor egy vállalkozás értékesítését és marketingjét vizsgáljuk a digitális térben, nem tekinthetünk 
el a digitális jelenlét értékelésétől sem, ami a Digiméter negyedik alindexét adja. Ha egy vállalkozó 

szemével nézzük a digitális jelenlét lényegét és értelmét, az a legtöbb esetben egy új (vagy adott 
esetben egyetlen) értékesítési csatorna nyitása, az értékesítés növelése. Az online térben az értéke-
sítéshez pedig elengedhetetlen a megfelelő marketing tevékenység. A szoros kapcsolat miatt nem 

meglepő az az eredmény, hogy azok az iparágak teljesítettek ebben az alindexben a legjobban, 
amelyek a digitális jelenlét terén is kiemelkednek a tömegből: a nagy- és kiskereskedelemmel, il-
letve a vendéglátás, szálláshelykiadás területen tevékenykedő vállalkozások foglalják el a dobogó 

első három helyét. 

Az összkép ugyanakkor ezen a területen a legbo-

rúsabb. Ez logikus annak tudatában, hogy a vál-
lalkozások összességében a digitális jelenlét te-
rén sem jeleskedtek - ami pedig ennek a szekci-

ónak az alapja. Az alindex átlaga a teljes mintára 
vonatkozóan 17 pont lett, míg a top 20 szereplő 
ennél jóval magasabb, 47-es átlagot ért el. 

A kkv-k mindössze 15%-a használ valamilyen ügy-
félkezelési rendszert (CRM), elsősorban az ügyfe-

lek nyilvántartására. (16. ábra) Az olyan szektorok-
ban, ahol egy cégre sok ügyfél jut - pl. kereskede-
lem - nagyobb a felhasználói arány. Számos 

modern, felhőalapú megoldás érhető el a piacon, 

azonban a cégek kétharmada még ezen a téren 
is telepített rendszereket használ. A szoftverhasz-
nálati trendek alapján egyre több cég fog áttérni 

valamely felhőalapú megoldásra, míg azok, ame-
lyek eddig nem használtak ilyen eszközt, valószí-
nűleg nagyobb arányban fognak felhőalapút vá-

lasztani a megoldás előnyei miatt (fokozott adat-
biztonság, stabilitás, elérhetőség stb.). Ez a jelen-

ség jól megfigyelhető például a számlázó szoft-
verek piacán, ahol mára teljesen visszaszorultak 
a telepített megoldások a felhőalapúakkal szem-

ben. 

Értékesítés és marketing 

17 

https://docs.google.com/document/d/11g0nX-aQrIURsO89fPu16Fa_KpDwfsV5/edit#heading=h.30j0zll
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Egy jó CRM nem csak ügyfélnyilvántartásra alkal-
mas, hanem akár a vállalkozás értékesítési köz-

pontja is lehet. Úgy tűnik, hogy ilyen célra egy-
előre nem sokan használják ezeket a megoldáso-
kat, azaz nagy fejlődési lehetőség van mind a 

CRM-et alkalmazó kkv-k arányának javuláság-
ban, mind a jobb kihasználtságban. (16. ábra) 

Az elmúlt év során a vállalkozások 44%-a folyta-

tott valamilyen online hirdetési tevékenységet, 
az online értékesítést végző cégek körében vi-

szont ez az arány már 67%, ami még mindig 

meglepően kevés, hiszen egyúttal azt is jelenti, 
hogy az ebbe a csoportba tartozó cégek egyhar-

mada nem használta a digitális hirdetési csator-
nákat. Látszik az is, hogy a Google Shopping még 
gyerekcipőben jár hazánkban, ugyanis mindösz-

sze 5% élt a keresőóriás nyújtotta lehetőséggel. 
Valószínűleg ez lesz az egyik legdinamikusabban 
fejlődő eszköz a közeljövőben. 

A vállalkozások fele egyébként nem folytatott 
egyáltalán semmilyen, azaz sem online, sem off-

line hirdetési tevékenységet. 

15%

85%

16. ábra: CRM-t alkalmazó kkv-k aránya

Telepített és felhő
alapú CRM

Nem használ CRM-t

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. n=114, CRM-t alkalmazó kkv-k. 
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

18%

30%

31%

93%

Ügyfélkör szegmentálása

Riportok készítése

Email / sms kampányok
menedzselése

Ügyfelek, partnerek
nyilvántartása

CRM alkalmazási területei

Egy jó CRM nem csak ügyfélnyil-

vántartásra alkalmas, hanem 
akár a vállalkozás értékesítési 
központja is lehet. 

„ 
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Nem jobb a helyzet az egyéb online ügyfélszerző 
eszközök terén sem: a cégek 63%-a semmi ilyes-

mit nem használt a vizsgált időszakban. Akik 
igen, azok körében is az email-hírlevél a legnép-
szerűbb. Keresőoptimalizálásra csak 7% áldoz, 

ami nagyon alacsony arány, figyelembe véve, 
hogy hosszú távon ez az egyik legkifizetődőbb lá-
togató-szerzési módot ez kínálja. (17. ábra)  

Összességében elmondható, annak ellenére, 
hogy az elmúlt években sok vállalkozás ismerte 

fel a proaktív online marketingben rejlő lehető-
ségeket, a legtöbb eszközt és módszert még 
mindig kis arányban használják. Emiatt az elkö-

vetkezendő években nagy fejlődési lehetőség 
van ezeken a területeken. 

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. Az adatok felhasználása csak pontos 
hivatkozással történhet. 

az elmúlt években sok vállalko-

zás ismerte fel a proaktív online 
marketingben rejlő lehetősége-
ket, a legtöbb eszközt és mód-

szert még mindig kis arányban 
használják. 

„ 
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Már számos hazai és itthonról is elérhető külföldi 
piactér, valamint aggregátor oldal létezik - 

iparág-specifikusak is -, mégis kevesen használ-
ják ezeket: a hazai kkv-k mindössze 45%-a alkal-
maz valamilyen online értékesítési felületet, és 

csak a válaszadók ötödénél van vásárlási, harma-
dánál ajánlatkérési lehetőség a saját honla-
pon. (18. ábra) 

Az alindex utolsó szekciója az online értékesítést 
folytató vállalkozásoknál elérhető fizetési módo-

kat vizsgálta: nem újdonság, hogy a banki utalás 
teljesített a legjobban, mivel erre számos online 
értékesítésre fókuszáló kutatás rávilágított már 

korábban. Jó hír, hogy ma már az e-kereskedők 
többsége (58%) lehetőséget biztosít online bank-
kártyás fizetésre valamilyen felületen keresztül. 

55%

31%

23%

6%
3%

Nincs online
értékesítési felület

Árajánlat-kérési
lehetőség az

oldalon

Webshop vagy
vásárlási / rendelési

lehetőség az
oldalon

Piactér oldalon
megjelenés

Aggregátor oldalon
megjelenés

18. ábra: Egyes online értékesítési felületeket alkalmazó kkv-k aránya

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet.

Már számos hazai és itthonról is 
elérhető külföldi piactér, vala-
mint aggregátor oldal létezik - 

iparágspecifikusak is -, mégis 
kevesen használják ezeket 

„ 
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Ahogy egyre elterjedtebbé válik a bankkártya-
használat a lakosság körében, elkerülhetetlen, 

hogy ez az arány tovább növekedjen, amire a tör-
vényi szabályozás mellett a koronavírus-járvány 

nyomán átalakuló fizetési szokások (érintésmen 
tes kártyák használata) is rásegítenek. (19. ábra) 

29%

3%

7%

21%

58%

86%

19. ábra: Egyes online fizetési lehetőségeket biztosító kkv-k aránya

Banki átutalás, előre utalás

Online fizetés banki rendszeren keresztül

Online fizetés közvetítőn keresztül

Mobilfizetés alkalmazáson keresztül

QR-kódos online fizetés

Nincs online fizetési lehetőség

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet.

Jó hír, hogy ma már az e-keres-

kedők többsége (58%) lehetősé-
get biztosít online bankkártyás 
fizetésre 

„ 
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Összességében az látszik, hogy az értékesítés és 
marketing digitalizációjában főleg az erre speci-

alizálódott kereskedők járnak elől, bár még az ő 
körükben is bőven van fejlődési lehetőség, pél-
dául az online hirdetési formák használatában. 

Az alindex alacsony értéke mögött azt az össze-
függést véljük felfedezni, hogy ezen a területen a 
legalacsonyabb a belépési küszöb: azaz már vi-

szonylag kismértékű, nem kiemelkedő színvo-
nalú digitalizáltsággal (egy átlagos webshop 

némi online hirdetés) komoly eredményeket le-
het elérni, azaz a verseny még mindig kicsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanácsok 

▪ ma már a hazai lakosság döntő többsége elérhető 

valamilyen digitális csatornán, és ez különösen 

igaz a fizetőképesebb, pláne a magasabb státuszú 

rétegekre, ezért minden olyan vállalkozásnak, 

amely piaci tevékenységet folytat az internet álta-

lában a leghatékonyabb értékesítési- és marke-

tingeszközöket kínálja 

▪ a digitális eszközök felhasználása nem egyenlő az 

e-kereskedelemmel, nem kell mindenkinek 

webshopot nyitni - a lehetőségek tárháza ennél 

sokkal gazdagabb 

▪ ugyanakkor az e-kereskedelemmel vagy bármi-

lyen online értékesítéssel foglalkozó cégeknek ter-

mészetes, és messze a leghatékonyabb, legjobban 

vezérelhető eszközöket kínálja az internet (SEM, 

SEO, SMM, PPC stb.), ezek nélkül biztosan nem le-

het sikeresen működni 

▪ mivel a digitális értékesítés és marketing terén - 

annak ellenére, hogy egyre több cég próbál ebbe 

az irányba lépni - még mindig alacsony szintű a 

verseny, itt lehet a legnagyobb hatékonysággal 

eredményeket elérni, az egységnyi ráfordításra 

jutó haszon ezen a téren a legmagasabb 

▪ amivel érdemes óvatosan bánni, az a “hogyan”: a 

tudatosan és testreszabottan felépített digitális ér-

tékesítési- és marketingstratégia fogja elérni a po-

tenciálhoz méltó eredményeket 

ezen a területen a legalacso-
nyabb a belépési küszöb: azaz 

már viszonylag kismértékű, nem 
kiemelkedő színvonalú digitali-

záltsággal (egy átlagos 
webshop, némi online hirdetés) 
komoly eredményeket lehet el-

érni 

„ 
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Digitális kihívások és megoldások 2020-ban 

A szolgáltatók és a vállalkozások digitális átállásában 2020 sebességváltást hozott: a járványhelyzet 
kihívásai mellett 2021. január elsejétől a kkv-knak biztosítaniuk kell vásárlóik számára az elektroni-

kus fizetést is. A fogyasztói igényekre reflektálva egyértelműen felgyorsult a digitális fejlesztések 
üteme az elmúlt időszakban, így több új megoldás is elérhető.  

A Digiméter 2020 kutatás megállapításai több, a 
digitalizáción alapuló különbségre mutattak rá a 
hazai kkv-k körében. Általánosságban megálla-
pítható, hogy ma már nem az a döntő, hogy hol 
és mekkora létszámmal működik egy cég, ha-
nem az, hogy milyen területeken, hány munka-
vállaló használ informatikai eszközöket a min-
dennapi munkája során. Ugyanakkor a digitalizá-
cióban is előfordulhatnak hatékonyabban és ke-
vésbé hatékonyan alkalmazott eszközök is. 

Bár az általános digitalizációs lépéseket már so-
kan megtették - a kkv-k csaknem mindegyike él 
a bankok online szolgáltatásaival - még így is so-
kaknak kell felzárkózniuk a pénzügyi digitális fej-
lesztések terén az ügyfélkörük megtartása érde-
kében. A folyószámla-vezető bankok online szol-
gáltatását a kkv-k csaknem mindegyike igénybe 
veszi, de az e-számlázás is egyre nagyobb teret 

nyer, - tíz vállalkozásból nyolc képes e-számla be-
fogadására. A fizetési folyamatba beágyazott új 
biztonsági lépések, vagy a mobiltelefon megjele-
nése könnyen visszafoghatja az online felülete-
ket még nem megszokásból kezelő ügyfeleket a 
tranzakciók jóváhagyásában. A vállalkozások 
célja többek között, hogy minél hamarabb tudja-
nak olyan rendszereket adaptálni, amelyekkel 
egyszerű és biztonságos megoldásokat kínálhat-
nak az ügyfél-hitelesítésre, a tranzakciók jóváha-
gyására és ellenőrzésére. 

Új távlatok az online fizetésben 

A SimplePay is remekül teljesített a tavalyi év so-
rán: a negyedik negyedévben a teljes internetes 
kártyaforgalom közel 60 százaléka a SimplePay 
rendszerén keresztül realizálódott, 2020-ban 138 
százalékos forgalomnövekedés volt tapasztal-
ható 2019-hez képest. A járványhelyzet miatt 
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több szolgáltatónak át kellett rendeznie a műkö-
dését, például az éttermeknek létkérdéssé vált, 
hogy biztosítsanak online fizetési alternatívát is. 
Ezt támasztja alá az is, hogy ma már 10 ezer ke-
reskedő, közel 13 ezer webshop és szolgáltató ter-
mékeiért lehet a platform segítségével fizetni. A 
SimplePay 2021-ben bevezetett új funkciója az 
azonnali átutalásra épül. A szolgáltatás három 
kényelmes, új fizetési módot kínál: elérhetővé vá-
lik a QR-kód, a deeplink és a netbank alapú fize-
tés is. A vásárlóknak ezentúl lehetőségük lesz az 
úgynevezett előválasztó oldalon kiválasztani, 

hogy a hagyományos bankkártyás fizetéssel sze-
retnének élni, vagy az azonnali utalást választják. 

A SimplePay-t használó kereskedők visszajelzé-
sei is megerősítették, hogy az ügyfelek életére 
fontos és közvetlen hatással van a támogatá-
sunk. Partnerei közül sokan tették korszerűbbé a 
vállalkozásukat az új szolgáltatásaink bevezeté-
sének a hatására. Az is kiderült a felmérés alap-
ján, hogy a kereskedők 66 százalékának nem is 
volt a Simple Pay bevezetése előtt más elektroni-
kus fizetési szolgáltatója.  

ma már 10 ezer kereskedő, közel 
13 ezer webshop és szolgáltató 
termékeiért lehet a platform se-

gítségével fizetni. 

„ 
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SimpleBusiness: digitális pénzügyi támoga-
tás kkv-knak 

„A vállalkozások digitalizációjának segítése nem 
csak, hogy jelentős mértékben érinti az OTP Mo-
bil munkáját, hanem már saját célunknak tekint-
jük, hogy megbízható partnerré válhassunk a la-
kosság és a szolgáltatók mellett a kis- és közép-
vállalkozók számára is. Ezért alkottuk meg a 
SimpleBusiness alkalmazást, amely további se-
gítséget tud nyújtani az online pénztárgépet 
használók számára a január 1-től életbe lépő, 
elektronikus fizetési lehetőség biztosításának 
adaptálásában.” – mondta dr. Al-Absi Gáber Seif, 
az OTP Mobil ügyvezető-helyettese. 

A SimpleBusiness szolgáltatás kifejlesztésével az 
OTP Mobil kilép a megszokott online kereske-
delmi partner szerepéből, egy szélesebb vállalko-
zói réteget támogatva a készpénzmentes fizetési 
lehetőségek biztosításában, és egyben a jogsza-
bályoknak való megfelelésben. Ez ugyanis közel 
60.000 kereskedőt és szolgáltatót érint, közülük 
sokaknak azonban egy POS-terminál telepítése 
nem a legköltséghatékonyabb megoldás.  

A SimpleBusiness segítségével a kkv-k egysze-
rűen felelhetnek meg az új jogszabályi követel-
ményeknek. A fejlesztés a bankkártyás fizetés 
mellett azonnali fizetési lehetőséget is nyújt 
egyetlen mobilapplikáció formájában.  

A SimpleBusiness segítségével a 
kkv-k egyszerűen felelhetnek 
meg az új jogszabályi követel-

ményeknek. 

„ 
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Egyesek és nullák: bináris pénzügyek 

A cégek pénzügyi és számviteli adminisztrációja sokáig a számlaösszeolvasásokról és a kézzel kiál-
lított paksaméták pakolgatásáról, megőrzéséről szólt. Vagy még most is ez a helyzet? Erre kerestük 

a választ a kutatás Digitális pénzügyekre vonatkozó részében és meglepő eredményre jutottunk: a 
Digiméter felmérés 2020-as eredményeiben a legmagasabb, 61-es pontszámot produkáló terület a 
Digitális pénzügyek volt. A jó eredmény valószínűleg annak köszönhető, hogy egyrészt ezen a téren 

meglehetősen nagy a kínálat a digitális szolgáltatások között, másrészt a NAV online számlarend-
szer bevezetése is nagy lökést adott a számlakibocsátás digitalizációja irányába. Főleg ennek kö-
szönhetően 2020-ban már a kkv-k döntő többsége használt valamilyen szoftveres megoldást a 

számlák kibocsátására, 45 százalékuk e-számlákat állít ki, 81 százalékuk pedig felkészült az e-szám-
lák befogadására. A pénzügyi és számviteli folyamatok többi részénél sajnos nem mondható el, 

hogy ugyanilyen jól állnának a digitalizációval. 

Ideális esetben a pénzügy, mint támogató tevé-
kenység, nem csak a historikus adatokkal foglal-

kozik, hanem az előre tervezés szerves részét is 
képezi. Lehetővé teszi a vállalat kiszámítható és 
stabil működését. Megmondja, mikor-mire van 

lehetőség, illetve előrejelzi a megoldandó prob-
lémákat. Mindezt persze az “excel-korszak” előtti, 

négyzetrácsos füzetben vezetett számok alapján 
is meg lehet tenni, azonban klasszisokkal tud ja-
vulni a hatékonyság, a pontosság és a proaktivi-

tás, ha a vállalkozás digitálisan oldja meg ezeket 

a feladatokat. Kiváltképp, ha a megfelelő eszkö-
zöket veszi igénybe. 

Habár a számlák digitális bejelentésének kötele-
zettsége (szinte) mindenkire vonatkozik, fennáll 
a lehetőség, hogy a hagyományos, kézzel írt, pa-

pír alapú számla kiállítását követően, manuálisan 
rögzítsék a NAV megfelelő felületén a számla 

adatait - ezzel tulajdonképpen digitálisan megis-
mételve a számlakiállítás folyamatát. Szerencsére a 

Digitális pénzügy 

61 
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megkérdezettek döntő többsége nem ezen a 
kerülőúton oldja meg a feladatot. 

A bevezetőből már kiderült, hogy a számlázás di-
gitalizáltságára nagy hatással van a jogi szabályo-
zás. A megkérdezett vállalkozások 79%-a használ 

digitális eszközt a számlázásra, ami magában 

foglalja a telepített, a felhőalapú, illetve az ügyvi-
teli / ERP rendszerek moduljaként létező megol-

dásokat. Ezen a téren az építőipar a sereghajtó a 
maga 62 százalékával. Remélhetőleg a mobil-
eszközökről is könnyen kezelhető felületek terje-

dése nyomán hamarosan felzárkóznak az ide tar-
tozó cégek is. (20. ábra) 

32%

35%

79%

68%

65%

21%

Könyvelési szoftver

Pénzügyi / számviteli
szoftver

Számlázó szoftver

20. ábra: Egyes szoftvereket / modulokot alkalmazó kkv-k

alkalmaz

nem alkalmaz

Nagykereskedelem

Építőipar

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta.; nagykereskedelmi és építőipari cégek.
Az adatok felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

62%

92%

a számlázás digitalizáltságára 

nagy hatással van a jogi szabá-
lyozás. 

„ 
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A pénzügyek digitalizációja a bankolás terén áll 

legjobban: a megkérdezettek 9/10-e használ va-
lamilyen online banki szolgáltatást vállalati pénz-
ügyei intézéséhez, több mint fele (58%) pedig 

mobilalkalmazást is igénybe vesz. (21. ábra) En-
nek a területnek a magas fejlettségi szintje jól 

mutatja, hogy amennyiben megfelelően széles 
kínálat van egy digitális szolgáltatásból (minden 
bank kínál online banki szolgáltatást), és annak 

használata amellett, hogy viszonylag egyszerű, 

jól felismerhető, egyértelmű előnyökkel jár (nem 

kell kézzel űrlapokat töltögetni és rendszeresen 
bankfiókba járni), akkor azt tömegek fogják hasz-
nálni, napi szinten.  

Pénzügyi, illetve számviteli szoftverek tekinteté-
ben, már kevésbé derűs a kép: a vállalkozások 

35%, illetve 32%-a vesz igénybe ilyen megoldáso-
kat. Ezek elterjedtsége egyértelmű összefüggést 
mutat az alkalmazotti létszámmal: minél 

58%

90%

21. ábra: Vállalati banki szolgáltatások igénybevételének aránya

Online szolgáltatás

Mobilalkalmazás

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó
kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta.. Az adatok

felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

amennyiben megfelelően széles 
kínálat van egy digitális szolgál-

tatásból, és annak használata 
amellett, hogy viszonylag egy-

szerű, jól felismerhető, egyér-
telmű előnyökkel jár, akkor azt 
tömegek fogják használni, napi 

szinten. 

„ 
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nagyobb egy cég, annál jellemzőbb rá, hogy di-
gitális megoldást alkalmaz. (22. ábra) Két évti-

zeddel ezelőtt még igaz volt, hogy az akkori ro-
bosztus és drága rendszereket csak a nagy cégek 
tudják megfizetni, mára ez már nem áll fenn. 

Számos pénzügyi, számviteli megoldást kínálnak 
a piacon kifejezetten a kisebb vállalkozások szá-
mára is, és ezek ára már nem csak hogy megfi-

zethető, de sokszor kifejezetten olcsóknak is 

tekinthetők, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy 
milyen megtakarítást jelenthetnek egyrészt a ki-

sebb emberi erőforrás-igény, másrészt a sokkal 
pontosabb, naprakészebb és hibamentesebb 
működés következtében. Egyébként ezen a te-

rületen tapasztalható a legnagyobb leszakadás 
az átlag és a legjobb 20%-ba tartozó cégek kö-
zött: körükben ezek használatának aránya több 

mint kétszeres! 

76%

28%

25%

89%

45%

51%

93%

78%

74%

Számlázó szoftver

Pénzügyi / számviteli szoftver

Könyvelési szoftver

22. ábra: Pénzügyi, számviteli szoftverek alkalmazásának aránya

50-249 fő

20-49 fő

5-9 fő

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, 5-9 főt, 20-49 főt, illetve 50-249 főt kis- és középvállalkozások, n=594.. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet.

Két évtizeddel ezelőtt még igaz 
volt, hogy az akkori robosztus és 
drága rendszereket csak a nagy 

cégek tudják megfizetni, mára 
ez már nem áll fenn. 

„ 
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Összegzésként elmondható, hogy bár a digitális 
pénzügyek érte el a legjobb értéket az alindexek 

közül, a jó eredményt némileg árnyalja, hogy a-
mögött két meghatározó tényező áll. Az egyik az 
élbolyba tartozó cégek minden vizsgált szem-

pont szerint magas digitalizáltsági foka; a másik, 
hogy a számlázás és bankolás piaca van már any-
nyira fejlett, hogy szinte elkerülhetetlen a digitá-

lis szolgáltatások használata. A jövőre nézve biz-
tató, hogy ha a számlázás terén ilyen magas már 

a digitalizáltság, az integrációk miatt ez óhatatla-
nul magával fogja hozni az online pénzügyi és 
számviteli szolgáltatások elterjedtségének akár 

ugrásszerű növekedését. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanácsok 

▪ ami digitálisan keletkezik, azt erősen ajánlott digi-

tálisan kezelni és digitálisan archiválni 

▪ a pénzügyi és számviteli folyamatok újragondolá-

sával, részleges vagy helyenként aká teljes automa-

tizációjával óriási hatékonyság-növekedés érhető 

el - például a számlák és a bankszámla-adatok ösz-

szepontozásának automatizációja egy párszáz fo-

rintos szolgáltatással megoldható, miközben már 

egy kisebb cégnél is akár egy ember teljes bérkölt-

ségét lehet vele megtakarítani 

▪ a pontosság az egyik legnagyobb kihívás a pénz-
ügyi területen, ezért a digitális eszközök nagy hoz-

záadott értéket kínálnak minden vállalkozás szá-

mára: ha nem kell manuálisan összeírni, rögzíteni, 

összehasonlítani adatokat, attól sem kell félni, hogy 

a több emberen átfutó információ hibákat ered-

ményez; a tévesen kiállított vagy elmaradt számlák, 

a rossz helyre történt utalások, az elnézett határ-

idők stb., mindegyike elkerülhető 

▪ a kiemelkedő eredmény ellenére ezen a területen 

viszonylag könnyen, alacsony költséggel és szinte 

napok alatt lehet nagyon fejlődni, érdemes rá egy 

kis időt, gondolkodást szánni, szakértői segítséget 

igénybe venni! 

a számlázás és bankolás piaca 

van már annyira fejlett, hogy 
szinte elkerülhetetlen a digitális 
szolgáltatások használata. 

„ 
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Rés a pajzson 

2020. július 16-án több nemzetközi híresség, ismert ember Twitter oldalán szinte szóról-szóra 
ugyanaz a poszt jelent meg: az üzenet szerint a celebritások a koronavírus-járvány miatt nehéz hely-

zetbe kerülteknek szerettek volna segíteni úgy, hogy aki egy meghatározott időn belül bitcoint küld 
nekik, azoknak visszaküldik az összeg dupláját. Természetesen az üzenetek hamisnak bizonyultak, 
és az elküldött, összesen 40 millió forintnyi bitcoint senki se látta viszont. 

Nem ez volt az egyetlen informatikai biztonsági 
esemény az elmúlt évben: egy nemzetközi kuta-
tás szerint 2020 harmadik negyedévéig 36 milli-

árdnál is több kiberbiztonsági esemény történt 
világszerte, ami alapján kimondható, hogy a ta-

valyi év ezen a téren is a legrosszabbnak bizo-
nyult. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű aktivitás mellett 

Magyarország se maradhat fehér folt a hackerek 
előtt. Hazánkban május 13-án adott ki riasztást a 
Kormányzati Eseménykezelő Központ a Wan-

naCry névre keresztelt zsarolóvírus miatt. A világ-
méretű internetes támadás során 99 országban 

közel 230 000 számítógép fertőződött meg. Ma-
gyarországon is több jelentős vállalatnál bukkant 

fel a rosszindulatú kód, bitcoint követelve a zárolt 
és titkosított fájlok feloldásáért. 

A Digiméter kutatás során a hazai kis- és közép-

vállalkozások informatikai biztonsága is kiemelt 
fókuszt kapott. A biztonságos informatikai mun-

kakörnyezetre vonatkozó kérdésekre adott vála-
szok alapján ez az alindex a jobbak közé tartozik: 
átlagosan 57 pontot értek el a hazai kkv-k, ami a 

második legjobb eredmény a digitális pénz-
ügyek 61 pontja mögött. 

Nem meglepő, hogy a legmagasabb értéket az 

infokommunikációs szektorban tevékenykedő 
vállalkozások kapták (74 pont), hiszen tevékeny-

ségük nagy része online történik, ahol elenged-
hetetlenül fontos az adatok, informatikai rend-
szerek védelmének biztosítása. A képzeletbeli 

Informatikai biztonság 

57 
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dobogó második fokára a szakmai, tudományos 
és művészeti tevékenységgel foglalkozó vállalko-

zások kerültek (67 pont), utánuk a nagykereske-
delmi cégek következnek 64 ponttal. Némileg 
meglepő és csalódást keltő, hogy a pénzügyi, biz-

tosítási tevékenységet ellátó vállalkozások csak 
63 pontot értek el, pedig talán leginkább tőlük 
várható el a fokozott óvatosság az adatvédelem 

és információbiztonság terén is. A lista alsó részét 
a szállítási, logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vál-

lalkozások és az építőipari cégek foglalják el, 49, 
illetve 47 ponttal. (23. ábra) 

A 2020 tavaszán készült rendhagyó Digiméter 

Covid-kutatás rámutatott arra, hogy a koronaví-
rus-járvány milyen hirtelen jött kihívások elé állí-
totta a vállalkozásokat. Rohamléptekben kellett 

megteremteni a digitális munkavégzés lehető-
ségét, melynek eredményeként új online csator-

nákat nyitottak meg. Felgyorsult a felhőbe költö-
zés is: a korábban az irodai környezetben elér-
hető adatoknak, alkalmazásoknak távolról is hoz-

záférhetővé kellett válniuk, ami ugyanakkor 
újabb támadási felületet nyitott kiberbiztonsági 
szempontból nézve: a tavaszi kutatásban részt-

vevők 20%-a jelölte meg komoly kihívásnak a 

47

49

51

51

53

55

60

60

63

64

67

74

Építőipar

Szállítás, logisztika

Vendéglátás, szálláshely

Mezőgazdaság

Egészségügy + Oktatás

Ipar / feldolgozóipar

Kiskereskedelem

Adminisztratív és szolg.
támogató tev.

Ingatlanügyek + Pénzügyi,
bizt. tev.

Nagykereskedelem

Szakmai, tud., műszaki tev.

Infokommunikációs
szolgáltatás

23. ábra: Informatikai biztonság alindex 
tevékenységi kör alapján

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó
kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta.. Az adatok
felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Némileg meglepő és csalódást 

keltő, hogy a pénzügyi, biztosí-
tási tevékenységet ellátó vállal-
kozások csak 63 pontot értek el 
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megváltozott helyzetből adódó kiberbiztonsági 
kockázatokat. 

Természetesen nincs ez másként a hétköznapi 
működés során sem, és a Digimeter kutatásban 
résztvevő cégek válaszai alapján az alapvető biz-

tonsági praktikák terén nincs is nagy gond: a vál-
lalkozások 88%-a használ vírusirtó szoftvert és 
81%-uk egyedi jelszóvédelmet is alkalmaz. 

Ugyanakkor az adatokról, a keletkező fájlokról a 
hazai kkv-k kevesebb, mint egyharmada készít 

biztonsági másolatot, ami egy, az említett 

WannaCry-hoz hasonló zsarolóvírus támadása 
esetén komoly problémát okozhat, akár el is le-

hetetlenítheti a vállalkozás további működését. 
(24. ábra)  

Az informatikai biztonság nem csupán az alkal-

mazott eszközökön múlik, van egy nagyon fon-
tos humán oldala is: az ún. social engineering 
pszichológiai manipulációt jelent, ilyenkor em-

beri alaptulajdonságokat kihasználva jut be az 
ártó szándékú személy egy őrzött rendszerbe. A 

bevezetőben is említett Twitter hackelés során 

32%

41%
81%

88%

24. ábra: Informatikai biztonsági eszközök alkalmazása

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó
kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta.. Az adatok
felhasználása csak pontos hivatkozással történhet.

Vírusírtó szoftver
Egyedi azonosítás

Többszintű jogosultsági rendszer
Biztonsági másolat

Az informatikai biztonság nem 

csupán az alkalmazott eszközö-
kön múlik, van egy nagyon fon-
tos humán oldala is 
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nem egy hadseregnyi jól képzett netbűnöző 
törte fel a közösségi oldal rendszerét, nagy telje-

sítményű számítógépekkel és szofisztikált szoft-
verek használatával, hanem egy mindössze 17 
éves fiatal és két alig idősebb társa állt a támadás 

mögött, akik egyszerűen pár Twitter alkalmazot-
tat megtévesztve és átverve jutottak hozzá a be-
lépési adatokhoz, amelyekkel aztán átvették az 

összes fiók felett az irányítást.  

Elmondható tehát, hogy azok a vállalkozások, 

amelyek több informatikai eszközzel dolgozó 
munkavállalót alkalmaznak, nagyobb veszélynek 
vannak kitéve. Ezen a téren ugyanakkor 

felismerhető némi tudatosság: a Digiméter kuta-
tás azt mutatja, hogy cégméret alapján a legma-

gasabb informatikai biztonsági indexszel az 50-
249 főt foglalkoztató vállalkozások rendelkeznek 
(69), illetve azok a cégek, ahol 20 főnél is többen 

dolgoznak informatikai eszközzel, 72 pontot ér-
tek el ebben a dimenzióban. (25. ábra)  

Az IT biztonság megteremtése az odafigyelésen 

túl anyagi ráfordítást is igényel, magyarán nem 
olcsó mulatság, ha biztonságban szeretnénk 

tudni adatainkat, informatikai rendszereinket. 
Ezen a téren is egyenes arányosság figyelhető 
meg: a magasabb árbevétellel rendelkező cégek 

52

58

65

69

5-9 fő

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

25. ábra: Az informatikai biztonság alindex értéke egyes szegmensekben

Forrás: Digiméter kutatás, 2020. szeptember, min. 5 főt alkalmazó kis- és középvállalkozások; n=777, teljes minta.. Az adatok felhasználása csak pontos
hivatkozással történhet.

Foglalkoztatottak száma alapján Informatikai eszközzel dolgozók száma alapján

28

45

61

66

72

1 fő

2-3 fő

4-9 fő

10-19 fő

20 fő felett

azok a vállalkozások, amelyek 
több informatikai eszközzel dol-
gozó munkavállalót alkalmaz-

nak, nagyobb veszélynek van-
nak kitéve. 
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jobban teljesítettek a kutatás során, mint a kis ár-
bevételű vállalkozások. A lista egyik végpontján 

elhelyezkedő, 50 millió forintnál kisebb forgalmú 
kkv-k csupán 47 pontot értek el, míg a másik 
végletet képviselő, egymilliárdnál is nagyobb ár-

bevételt realizáló vállalatok 67 pontos eredményt 
produkáltak. 

Az informatikai biztonság megteremtése nem 

jelent egyértelmű versenyelőnyt, ugyanakkor a 
napi működés szempontjából kiemelten fontos: 

egy rosszindulatú támadás, adatlopás nem csu-
pán rossz reklámot jelent, hanem el is lehetetle-
nítheti a vállalkozást - ezzel ki is zárva a verseny-

ből. Látszólag ezen a területen nem állnak rosz-
szul a hazai kkv-k, ugyanakkor az alindex összesí-
tett 57 pontja csak a többi dimenzióhoz képest  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mutat magas értéket, önmagában értékelve 
csak közepest ér. Az informatikai biztonság pe-

dig pont az a terület, ahol a hamis biztonságérzet 
nem elegendő, valós intézkedések kellenek egy 
digitális katasztrófa megelőzéséhez. 

 

  

Tanácsok 

▪ az utóbbi idők eseményei is megmutatták, hogy 

nem lehet elhanyagolni az informatikai rendszerek 

biztonságának kérdését - ezen a területen a hamis 

biztonságérzet a legnagyobb veszély, mivel a hét-

köznapokban ritkán fordulnak elő biztonsági ese-

mények, ám ha előfordulnak, akkor azok könnyen 

válhatnak akár végzetessé is, ezért javasolt afféle 

“kötelező biztosításként” tekinteni erre a területre 

▪ érdemes nem csak az alapszintű védekezésre kon-

centrálni, ilyen például az adatok biztonsági men-

tése - és ez annál inkább igaz, minél inkább rendel-

kezik egy cég jelentős, nehezen helyreállítható 

adatvagyonnal 

▪ az IT biztonság nem csak szoftveres kérdés: minél 

nagyobb létszámú egy vállalkozás, annál fonto-

sabb a megfelelő szabályrendszer kialakítása, be-

tartatása és a folyamatos képzés, információátadás 

▪ sajnos a vállalkozás adatainak, rendszereinek véd-

elme nem olcsó mulatság, ráadásul közvetlenül 

soha nem térül meg, ezért nem költség-haszon, 

hanem az elkerülhető veszteség mértéke alapján 

kell megítélni 

Az informatikai biztonság meg-
teremtése nem jelent egyér-

telmű versenyelőnyt, ugyanak-
kor a napi működés szempont-

jából kiemelten fontos: egy 
rosszindulatú támadás, adatlo-
pás nem csupán rossz reklámot 

jelent, hanem el is lehetetlenít-
heti a vállalkozást 

„ 



 

47 
 

 

Hogyan tovább? 

A Digiméter kutatássorozatot minden év harmadik negyedévében megismételjük és az eredményekről 
folyamatosan beszámolunk a sajtóban, szakmai fórumokon, konferenciákon és a saját weboldalunkon. 

Minden kkv-nak lehetősége van, hogy saját magát összemérje az aktuális Digiméter eredményekkel és 
ezáltal képet kapjon vállalkozása digitális versenyképességéről, összehasonlítva a hasonló méretű, vagy 
azonos területen tevékenykedő cégek átlagaival. Ehhez további instrukciókat a Digiméter web-oldalán 

talál: https://www.digimeter.hu/az-en-digimeterem/ 

Amennyiben további segítségre vagy információkra van szüksége, keressen minket a weboldalon talál-
ható elérhetőségeinken! 

www.digimeter.hu 
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