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ABSZTRAKT 

A pandémia felgyorsította az online kiskereskedelem növekedését, ami a fogyasztói magatartás 

átalakulását is eredményezte. A vásárlók az erősödő piac következtében egyre magasabb szintű 

kiszolgálást várnak el. A kiszállítási idők csökkenése és a termékelérhetőség maximalizálás 

mellett, a platformok használhatósága, a kiszolgáló személyzet kedvessége, a „fenntarthatóság” 

megjelenése illetőleg a fizetési lehetőségek kibővítése mintegy alapvető elvárásként jelenik 

meg. Ennek érdekében az ellátási láncoknak jól szervezettnek kell lennie, amelyhez az 

információtechnológia hatékonysága elengedhetetlen. Azon kiskereskedelmi láncok melyek 

„omnichannel” értékesítési formában működnek számtalan versenyelőnnyel rendelkeznek, 

azonban előfordulnak olyan kihívások is, melyekkel szembe kell nézniük, a több csatorna 

egyidejű és egy helyen történő üzemeltetése során. A tanulmányban a logisztika és az ellátási 

lánc folyamatait nézzük át, elsősorban a termékelérhetőséget vizsgáljuk meg egy 

magyarországi online élelmiszer szolgáltató esetén, hogy milyen kihívásokkal kell szembe 

nézni annak érdekében, hogy minél magasabb szolgáltatási színvonalat legyen képes 

biztosítani. Az omnichannel működési formát üzemeltető kiskereskedelmi láncok a több 

csatorna okán számos kihívással szembesülnek a termékelérhetőség biztosításában, a 

publikációnkban ezeket azonosítjuk és megoldásokat javaslunk rá. 

 

Kulcsszavak: E-kereskedelem, Ellátási lánc, Vásárlói percepció 

 

ABSTRACT 

The pandemic has accelerated the growth of online retail, which has also resulted in a 

transformation of consumer behaviour. As a result of the strengthening market, customers 

expect an increasingly high level of service. In addition to the reduction of delivery times, the 

maximization of product availability, the usability of the platforms, the friendliness of the 

service staff, the appearance and "sustainability" and the expansion of payment options appear 

as basic expectations. To this end, supply chains must be well organized, for which the 

efficiency of information technology is essential. Retail chains that operate in an "omnichannel” 

format have countless competitive advantages, but there are also challenges that must be faced 

when operating multiple channels simultaneously and in one place. In the study, we are oriented 
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in the direction of logistics and the supply chain, we primarily examine the product availability 

in the case of a Hungarian online food service provider, and what challenges must be faced in 

order to be able to provide the highest possible level of service. Retail chains with omnichannel 

face many challenges to ensure product availability due to the multiple channels. In our 

publication, we identify these and propose solutions. 

 

Keywords: E-commerce, Supply Chain, Customer perception 

 

1. Bevezetés 

A COVID-19 megjelenése 2020 márciusában jelentősen átformálta a kiskereskedelmi piacot. 

A pandémia következtében bevezetett, kiskereskedelmet is érintő jogszabályi megkötések 

(korlátozások) minden üzlettípus forgalmára hatottak földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül. Az 

e-kereskedelem piaca gyors növekedésnek indult, újabb vásárlói rétegek jelentek meg, ami a 

piac szereplői számára kitűnő lehetőséget biztosíthatott pozíciójuk erősítésére. Az e-

kereskedelmi piac 2020-ban 1046 milliárd forintos forgalmat (45%-os növekedés az előző 

évhez képest) generált, ami a kiskereskedelmi szektornak a 8,5%-a. A rendelések száma több 

mint 37%-kal emelkedett, így haladta meg az 52 milliót. Átlagos költés tekintetében 2020-ban 

17 ezer forintos átlag kosarak voltak jellemzőek, ami 20%-kal magasabb, mint a megelőző évi. 

Az aktív online vásárlók köre is bővült, mivel 2020-ban számuk 3,38 millió lett, ami 80 ezer 

fővel több, mint 2019-ben. A COVID tehát 2020 márciusa óta javított az e-kereskedelem 

magyarországi teljesítményén (GKID, 2021). A 2021-es évben további növekedés látható az 

előző évhez viszonyítva, így az e-kereskedelem forgalma elérte az 1200 milliárd forintos 

forgalmat, ami a teljes kiskereskedelmi szektor 10,5%-a. Ez 68 millió belföldi rendelést jelent, 

ami a vásárlások gyakoriságának a növekedését mutatja (átlagosan 20 rendelés/év).  Az FMCG 

szektor a növekedés motorja, 43%-os bővülés látható 2021-ben. Az is elmondható, hogy az 

aktív 6,5 millió internethasználó 78%-a rendel vásárol online, ebből 3,7 millióan termékeket is 

vesznek (GKID, 2022).  

2. Kutatási módszertan 

Kutatásunkban az egyik vezető kiskereskedelmi lánc online üzletágának termékelérhetőségi 

adatait vizsgáljuk leíró statisztikai módszerek alkalmazásával. Az elemzések során 

összehasonlítjuk 2019-es év, mint bázis forgalmát a 2021-es és 2022-es év időszakával, illetve 

a 2022 húsvéti szezonális adatokat vizsgáljuk. 
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3. Elméleti háttér 

A Covid-19 következtében az online kereskedelemben versenyben lévő vállalatoknak felül 

kellett vizsgálni az értékteremtő folyamataikat A vállalkozások küldetésük meghatározásakor 

alapvetően három kérdésre kell tudniuk válaszolni, mely fogyasztók, mely igényét, hogyan 

kívánják meg kielégíteni, az értékteremtő folyamatok ezen hármasból a „hogyan” -ra kívánnak 

reflektálni (Chikán 2020). Az értéklánc tekintetében a Porter féle ábrát egy kissé átalakítva az 

e-kereskedelem kihívásaira formáltuk (1. ábra): 

1. ábra: Porter féle értéklánc az online kiskereskedelemben 

Irányítás és adminisztráció 

Emberi erőforrások 

Technológia fejlesztések 

Beszerzés 

Befelé 

irányuló 

logisztika 

Termelés 

és 

működtetés 

Kifelé 

irányuló 

logisztika 

Marketing 

és 

értékesítés 

Vevőkapcsolat Innováció 

Forrás: Porter értéklánc módosítva. 

Látható, hogy a termelés mellé behelyeztük a működtetés kérdését is, hiszen a kiskereskedelem 

folyamatában a hatékonyságban nagy szerepe van olyan folyamatoknak is, mint a polcképek 

tervezése, illetőleg az árufeltöltés és kiszolgálás, valamint az adminisztráció is. A szerviz és 

utógondozás kifejezést kicseréltük a vevőkapcsolatra (CRM), hiszen az e-kereskedelem 

területén ez a terület nagyon fontos. Illetve az innováció új tényezőként került be, hiszen a 

fokozódó és egyre intenzívebb piac folyamatos fejlesztésre kényszeríti az aktorokat. Az így 

kialakuló értéklánc képes. 

3.1. Ellátási lánc 

A szakirodalmi áttekintés következő részében az ellátási láncra fókuszáltunk.  A definíciója a 

következő: az   ellátási   lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék   

előállításával   és   kiszállításával   kapcsolatos, a beszállító   beszállítójától   kezdve   a   végső   

fogyasztóig bezárólag.  A négy folyamat –a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a    kiszállítás–

amely    az    ellátási    láncot meghatározza, magában    foglalja    a    kereslet-kínálat 

menedzselését, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a 

készletezést, a  rendelés-feldolgozást,  a  disztribúciót  és  a  végső  fogyasztóhoz  való 

kiszállítást” (Szegedi-Prezenszki 2005). Kiterjedése szerint magában foglalja a teljes 

folyamatot, összes szereplőt magában foglal, valamint a szervezeti határokon túl is 

együttműködésre készteti a résztvevőket, megfelelő információs rendszer alkalmazásával 

(Szász-Demeter 2017). 

3.2. SCOR modell 

Az ellátási lánc hatékonyságának növelésére szolgál a SCOR, amely egy olyan referencia 

modell, amely az üzleti folyamatok, gyakorlatok, technológiai jellemzők összekapcsolását 

végzi, egy egységes struktúra alkalmazásával. Segíti a felek közötti kommunikációt, támogatja 

a menedzsmentet és a hatékonyságot növeli azáltal, hogy képessé teszi az együttműködő feleket 

a közös fejlesztésekre és a módszerek megosztására. A vállalkozások önként megosztják a 

folyamataikat és adataikat egymással. Három alappillérre osztódik: folyamat modellezés, ezen 

Érték 
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belül van hat folyamat: tervezés, erőforrás biztosítása, gyártás, elosztás, visszáru folyamatok, 

támogatás. Második pillér a teljesítmény mérése melyen belül öt fő attribútum található: 

megbízhatóság, gyorsaság, rugalmasság, költségek és hatékonyság. A harmadik pillér a legjobb 

gyakorlat alkalmazása (Bolstorff-Rosenbaum 2003) (Pauluk-Popp-Oláh, 2017).  

3.3. E-logisztika 

Az elektronikus gazdaság és kereskedelem megjelenésével összhangban megjelent az e-

logisztika is az ellátási láncon belül. Erősen technológia vezérelt tevékenységekről beszélünk 

elsősorban, közös tervezést, adat és információcserét követel a résztvevőktől. Ez kikényszeríti 

a logisztikai informatika fejlesztését, ez pedig pozitívan hat a vállalati eredményekre Pauluk-

Popp-Oláh, 2017). Mivel az e-kereskedelmi platformok már sok esetben országhatárokon 

átnyúlva működnek, nem feltétlen igényel fizikai jelenlétet, ezért az információ technológia 

képes támogatást nyújtani a hatékony üzletmenethez (voltootofinans.com 2022).  

3.4.  Logisztika 4.0 technológiái 

A logisztika 4.0 számos eszközt biztosít már a vállalkozások számára a hatékonyságuk 

növelésére, ezek közül néhányat az alábbi, 1. táblázatban szedtünk össze. 

 

1. táblázat: A Logisztika 4.0 technológiái 

Big data: A különböző forrásokból és időpontokban 

érkező adatok kiváló lehetőséget biztosítanak 

számos feladat elvégzésére, mint a szállító, 

fuvarozó értékelése, könyvelési és 

bevételezési feladatok. 

Blockchain: A blockchain technológiai mindenki számára 

képes előnyöket biztosítani. Lehetőséget ad 

mindenkinek a termék nyomon követésére. 

Az auditorok könnyen ellenőrizhetik az 

összes tranzakciókat. Az információ 

áramlása biztonságos és további jó 

lehetőségek érhetőek el az alkalmazásra. 

Internet of Things (IoT) Nagyon jó lehetőség számos szolgáltatás 

alkalmazására, mind a kiszállítás területén, 

esetleges eszközök (targonca) fejlesztésében, 

ajtók, önpusztító járművek és különböző 

intelligens szállító járművek alkalmazására. 

3D nyomtatás Költségek csökkentésére alkalmas. 

Cyber security Adatok ellopása elleni védelem. 

Forrás: Sai -Ilchenko (2019): Technology of the Future. 178.o. 
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4. Eredmények 

Az érintett kiskereskedelmi vállalat a hazai FMCG piac egyik fontos szereplője, egyik vezető 

kiskereskedelmi lánc. A magyar e-kereskedelem piacának egyik vezető aktora. 

„12omnichannel” értékesítés keretében többféle típusú kereskedést folytat. Az e-

kereskedelemben 2013 óta vannak jelen Magyarországon, mára a háztartások megközelítőleg 

75%-ban elérhető a szolgáltatásuk. A működését tekintve a rendelések a legközelebbi (online 

szolgáltatást nyújtó) áruházba futnak be, ott történik a rendelések elkészítése, csomagolás, 

adminisztráció és onnan történik a kiszállítás is.  

Az ellátási lánca röviden összefoglalva: termelő/gyártó-disztribútor (esetleges)-logisztikai 

központ-áruház-eladótér-vásárló. Ez a fajta hosszú ellátási lánc fő kihívása az, hogy 

miképpen tudják a termékelérhetőséget biztosítani, mind a hagyományos, mind az online 

vásárló részére. Az online vásárlók a rendelésüket a platformon több (akár négy) hétre előre is 

le tudják adni, addig a terméknek elérhetőnek kellene lenni az vásárló számára. Ezt azonban 

nehezítheti a hagyományos forgalom, a kereslet kiegyensúlyozatlansága, a könyv szerinti 

készletek pontatlansága, a logisztikai folyamatok nem megfelelő tervezése, árufeltöltés 

hiányossága, emberi mulasztás, árufeltöltés és az online bevásárlás össze nem hangolása. Az 

online elérhető választék egy adott áruház tekintetében megközelítőleg 13 ezer termék, ez 

ugyanazon hagyományos üzletnél akár kétszerese is lehet, ez az eltérés a ruha és a nem 

élelmiszer termékkategóriákban jelentkezik. 

Az egyes területek forgalmi részarányát a 2. ábra mutatja be. 

2. ábra: Forgalmi részarányok, teljes Magyarország tekintetében, 2020 áprilisában 

 

Forrás: Kiskereskedő adatbázisa alapján. 

Az ábrából kirajzolódik, hogy az online értékesítést az élelmiszer termékek dominálják. 

A termékelérhetőséget az adott vállalat a következőképpen számolja: kiszolgált termék/rendelt 

termék. Az, hogy az elérhetőség javítása prioritás a vállalat életében az alábbi évek szerinti 

összehasonlítást mutató 3. ábra bizonyítja. Az adatok a 2019, 2021 és 2022 pénzügyi év 

 
12 Többféle értékesítési csatornát működtet: hipermarket, szupermarket, házhozszállítás. 
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(márciusban kezdődik, 2020 a COVID miatt kizárva) termék elérhetőségét mutatják a teljes 

magyarországi üzletmenet tekintetében.  

3. ábra: Termékelérhetőség éves összehasonlításban, a teljes pénzügyi évre 

Magyarországon 

 

Forrás: Kiskereskedő adatbázisa alapján. 

 

A következő ábra (4.) csak az első 10 pénzügyi hét adatait mutatja, Magyarország tekintetében. 

4. ábra: Termékelérhetőség az első tíz hét összehasonlításban, Magyarországon 

 

Forrás: Kiskereskedő adatbázisa alapján 

Az ábrán látható egy nagy visszaesés a hetedik héten, amit a húsvét magyaráz, de azt 

megelőzően jelentős a különbség a korábbi évekhez képest. De az is észrevehető az ábrán, hogy 

az ünnep után, csak a tizedik hétre sikerült az eredeti értékhez való visszatérés. 
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Megvizsgáltuk az elérhetőséget a termék összeszedés idejében, reggel 8 óra és 17 óra között 

(megközelítőleg ebben az idősávban értelmezhető ez az adat), melynek eredménye a 5. ábrában 

látható.  

5. ábra: Termékelérhetőség óránkénti elemzés, Magyarországon, 2022 áprilisában 

 

Forrás: Kiskereskedő adatbázisa alapján. 

 

Tisztán látható, hogy az idő előrehaladtával az érték csökken, mely összefüggésbe hozható az 

áruház területén a hagyományos vásárlás okozta hatásokkal, az árufeltöltési hiányosságokkal, 

illetőleg a nem megfelelően megállapított polckapacitásokkal.  

Elemzésünk fontos része, hogy az esetleges kiemelt aktivitások milyen hatással vannak vizsgált 

területünkre, ezért a következő ábra (6.) a húsvéti heteket mutatja. 

6. ábra: Húsvéti hetek elérhetőségi adatai Magyarországon 

 

Forrás: Kiskereskedő adatbázisa alapján 
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Az eredményekből látszik, hogy húsvét felé közelítve a termékelérhetőségre vonatkozó érték 

folyamatosan csökken, húsvét vasárnapját megelőző szombaton kritikusan alacsony és az 

ünnep után csak csütörtökön érte el a normálisnak mondható értéket. 

Végezetül a húsvéti időszakra nominált szezonális édesség és kozmetika termékek adatait 

vizsgáltuk meg a húsvétvasárnapot megelőző, illetve az ünnepi héten, mely a 7. ábrán látható. 

 

7. ábra: Szezonális termékek elérhetőségi adatai a húsvéti időszakban, Magyarországon 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az adatok áttekintésekor látjuk, hogy ugyanaz a trend, mint a teljes választékra vonatkozó 

elemzés esetén, azonban az értékek sokkal rosszabbak. 

5. Következtetések, javaslatok 

Az online élelmiszer kiskereskedelem egyik legfontosabb kulcs teljesítmény indikátora a 

termékelérhetőség. Természetesen a vásárlók minden terméket meg szeretnének kapni, melyet 

megrendeltek. Az omnichannel értékesítési formát üzemeltető kiskereskedők számos 

versenyelőnyt birtokolnak a kizárólag online térben működő versenytársaikhoz képest, hiszen 

kiépült logisztikai folyamataik vannak, infrastruktúrájuk a növekedéshez adott. Mindazonáltal 

a többcsatornás értékesítés számos kihívást állít a platform üzemeltetője elé. Egy azon üzletben 

működő online és hagyományos csatorna eltérő kereslettel bír, így a szükséges 

készletmennyiségek biztosítása esetén mindkét keresletet figyelembe kell venni, mindezt úgy, 

hogy ne okozzon holttőke teher veszteséget és selejtet sem. A polckapacitások 

meghatározásánál szintén mindkét csatorna adatait kezelni kell, hiszen ugyanonnan vásárol a 

hagyományos vásárló és az online bevásárlást végző kolléga. Segítheti a termékelérhetőség 

javulását a jól fogyó (ABC elemzéssel kalkulált) termékek raktárból történő kiszolgálása az 

online vásárlók részére. A könyv szerinti készletek pontossága alapfeltétele a pontos 

előrejelzések elkészítésének, hiszen a készletlefedettség biztosításának egyik pillére ez. 

Azonban-mivel az online vásárló akár négy hétre előre is leadhatja a rendelését-ez komoly 

kihívások elé állítja az ellátási láncok szereplőit. Erre a tényezőre negatív hatással lehet további 
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a két értékesítési csatorna egyidejű működése, hiszen a készletnyilvántartási rendszer azt 

érzékelheti, hogy még elérhető egy adott termék, de az egy vásárló kocsijában van már és még 

nincs kifizetve. Az árufeltöltés és a kamionok érkezése és a beérkező áru feldolgozásának össze 

nem hangolása is komoly hatással lehet a termék elérhetőségre. Gondolhatunk itt arra, hogy az 

online bevásárlás már megkezdődött, de a rendelt termékek nem érhetőek el az eladótérben, az 

komoly negatív hatással van szintén a termékelérhetőségre. Tanulságos az ünnepi időszak 

adatainak elemzése, hiszen az elemzésből is látszik egy húsvét milyen negatív irányba képes 

befolyásolni a mutatónkat. A feltöltési nehézségek, a készletpontosság, a szezonális termékek 

elérhetősége nagy mértékben rontja a fő KPI-kat és ezen keresztül a vásárlói élményt. 

Megkerülhetetlen készletszükséglet előrejelzéseinek pontosítása a történelmi adatok 

figyelembevételével, valamint az áruházi napi menedzsment feladatainak bővítése a nem 

elérhető termékeinek gyökérelemzésével és a legjobb gyakorlatok cirkuláltatása az egységek 

között. Ezeket a javaslatokat a 2. táblázatban foglaltam össze. 

2. táblázat: Javaslatok a teljesítmény javítására 

Készlettervezés 

pontosítása 

A már meglévő historikus adatok figyelembevételével a teljes 

ellátási láncon átívelő készlettervezés pontosítása, esetleges 

technológia fejlesztéssel. 

Polcképek felülvizsgálata A két csatorna keresletével összehangoltan, a polctükrök 

felülvizsgálata. 

Árubeérkezés 

felülvizsgálata 

A termékek beérkezésének felülvizsgálata, az online 

bevásárlással összhangban. 

Árufeltöltés és 

készletfeldolgozás  

A termékek árufeltöltésének felülvizsgálata, az online 

bevásárlással összhangban. 

Készletpontosság javítása A problémás napi termékek vizsgálata, napi készletkorrekció. 

Humán hibák javítása Az emberi hibák okozta problémák javítása, tréningek által. 

Forrás: Saját szerkesztés 

6. Összefoglalás 

Az online kereskedelem a COVID-19 hatására intenzív növekedésbe kezdett és ez átformált a 

vásárlói elvárásokat is. A verseny erősödött ezzel egyidejűleg azon szereplők képesek 

versenyképesek maradni, akik a vásárlók látens és kimondott igényét legmagasabb szinten 

képesek kielégíteni. Dolgozatunk szakirodalmi áttekintésében az ellátási lánc alapfolyamatait 

tekintettük át, mint az ellátási lánc fogalma, a SCOR modell, az e-logisztika, vagy a Logisztika 

4.0 vívmányai.  

Egy magyarországi omnichannel értékesítési formát választó kiskereskedelmi lánc 

termékelérhetőségre vonatkozó adatait vizsgáltuk át, kiemelten az óránkénti, illetőleg a 

szezonális hatásokat. Erre vonatkozóan levontuk a következtetéseket. 
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