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Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) 
 

Az alternatív fizetési megoldások alkalmazása a magyar lakosság 
körében  

 
Magyarországra vonatkozó reprezentatív véleménykutatás az alternatív fizetési módok 

használata kapcsán 
 
 

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) tagjai közreműködésével 
újabb országos reprezentatív közvélemény-kutatást készíttetett a magyar lakosság 
körében az alternatív fizetési megoldások használatáról. 
 
Az országos reprezentatív mintavételre a Magyarországon élő 18 év feletti magyar 
lakosság körében, 1000 fő megkérdezésével, úgynevezett CAWI – online megkérdezés – 
módszerrel került sor 2022 májusában. 
 
Célcsoportként az internetező felnőtt lakosság került megjelölésre, ahol a megkérdezettek 
46%-a nő, 54%-a férfi volt, korcsoport szerint 19% 18-29 év közötti, 22% 30-39 év közötti, 25% 
40-49 év közötti, 17% 50-59 év közötti, illetve 17% 60 év fölötti volt a résztvevők aránya. 
Településtípus alapján a választ adók 20%-a budapestinek vallotta magát, 23% 
megyeszékhelyi illetőségű, 32% egyéb városból érkező, 25% községi, vagy falusi lakos.  
A felvétel alapján a résztvevők 1/3-a (33%) alapfokú végzettségű, 40%-a középfokú 
végzettségű, míg 27% felsőfokú bizonyítvánnyal rendelkező volt, akiknek 62%-a aktív 
foglalkoztatott, míg 38% inaktív (GYES-en, GYED-en, GYÁS-on lévő; nyugdíjas; 
munkanélküli; tanuló; egyéb). 
 
A piackutatás több részből állt: vonatkoztak a kérdések az alternatív fizetési megoldások 
használatára, de a hazai lakosság pénzügyi tudására is kíváncsi volt a Szövetség. 
 
A közvélemény-kutatás eredményeként kiemelendő, hogy a nem múló, inkább időszakosan 
visszatérő járványügyi helyzet ellenére, vagy éppen hatására az alternatív fizetési lehetőségek 
népszerűsége nem változott, bár megszokásból még mindig sokan (52%) automatikusan a 
készpénzt használják fizetéskor. Az elektronikus fizetési módok elterjedését segítheti elő a 
megfelelő tájékoztatás és kommunikáció az információhiány csökkentésére, továbbá a 
biztonságosabb és egyszerűbb rendszerek, de fontos szempont a használók körében, hogy 
ezen megoldások megfelelően szolgálják pénzügyeik/fizetéseik költségcsökkentését, illetve a 
költségoptimalizálást. 
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Alternatív fizetési megoldások ismertsége, használata 
 
A korábbi évek kutatási eredményeivel ellentétben - melyekben leginkább a készpénzt jelölték 
meg a kutatási alanyok, mint a legjobban ismert és használt fizetési megoldást -, ezzel a 
készpénz jóval megelőzte az elektronikus és alternatív lehetőségeket ismertségben és 
használatban, idén a főbb fizetési módszerek feltérképezésénél1 a hazai 18 évnél idősebb 
internetező lakosság elsősorban a banki átutalást (94%), valamint a bankkártyás fizetést 
(93%) nevezte meg, azonban igencsak magas, 80% feletti az online fizetés ismertsége is 
(84%). A készpénzalapú fizetési lehetőséget 82% ismeri. A többség találkozott már a 
csoportos beszedési megbízással (is) (65%), valamint 59% ismeri a mobiltelefonos fizetést 
(is). Legkevésbé a másodlagos számlaazonosítókkal indított azonnali átutalás (11%) és a 
postpay (7%) megoldások ismeretesek. 
 
Ezzel párhuzamosan, a fenti módszerek használata kapcsán elmondható, hogy az 
internetező felnőttek körében a túlnyomó többség (92%) használ valamilyen alternatív fizetési 
megoldást - a megkérdezettek 7%-a nem -; jellemzően (online) vásárláskor (71%, 78%) 
fizetnek alternatív módon, miközben a legalacsonyabb arányban (16%) egészségügyi ellátást 
fizetnek készpénzmentesen. (1. ábra) 
 

 

 
1. ábra 

 
A készpénzmentes fizetési megoldások használata vonatkozásában elmondható, hogy 
közel az összes megkérdezett a 30 év alattiak kategóriában (98%), a felsőfokú 
végzettségűek (98%), valamint a fővárosi lakosok (95%) szoktak alternatív módon 
fizetni, miközben ezen fizetési megoldásokat a leginkább mellőzők a 30 és 40 év közöttiek 
(88%), az alapfokú végzettségű (83%), valamint a városi lakosság (88%). 
 
Az alternatív fizetési megoldásokat előnyben részesítők (917 fő) 41%-a naponta fizet 
készpénzmentesen, a válaszadók negyede (26%) hetente, ötöde (20%) havonta dönt 
készpénzmentes fizetési megoldás mellett, míg ennél ritkábban a válaszadók közel egytizede 
(9%). 
 
A készpénzmentes fizetési megoldásokat használók pontosan harmada minden, vagy szinte 
minden esetben alternatív módon fizet. (2. ábra) 
 

 
1 A kérdőívben feltett kérdés: Mely főbb fizetési módszereket ismer? 
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2. ábra 

 
A kutatás vizsgálta az alternatív fizetések mellőzésének okát is: azon megkérdezettek 
közül, akik nem használják ezen fizetési megoldásokat, 52% megszokásból fizet 
készpénzzel, mely arány 57% volt 2021-ben az EFISZ által kért az elektronikus fizetéseket 
feltáró kutatásában a vidéki lakosság körében, 59% a városi mintában; továbbá a 2020-as 
ilyen irányú vizsgálat még 66%-ot jelölt megszokásból készpénzzel fizetőnek). Azok tábora, 
akik nem tartják biztonságosnak, valamint bonyolultnak vélik a használatukat, 25-18 %. 
További 18% nyilatkozta azt, hogy nincs rá lehetőségük, nem tudnak hol elektronikus 
fizetési megoldásokat használni. Említésre méltó még azok száma, akik félnek a magas 
költségektől (14%), vagy az adataik ellopásától (6%). A megelőző évek kutatásával 
összevetve, a megkérdezettek kevésbé félnek az adatlopástól (2021-ben ez az adat a vidékiek 
vonatkozásában 11% volt, 2020-ban 14% és 13%, illetve 2019-ben is 15%), viszont a tavalyi 
9%-ról (vidéki lakosság) és az azt megelőző évi 6%-ról 17%-ra emelkedett azok aránya, akik 
nyilatkozatuk alapján a használatra vonatkozó információhiányt jelölték meg a mellőzés 
okaként. 
 
A válaszadók majd 60%-a (59%) szívesen fizet készpénzmentesen, ezen belül is 39% „nagyon 
szívesen” választja ezt a fizetési alternatívát. Legmagasabb arányban a diplomások (74%), a 
fővárosiak (69%), valamint a 60 évnél idősebbek (6%) köréből kerültek ki azok, akik szívesen 
fizetnek alternatív módon. A demográfiai csoportok közül leginkább a felsőfokú 
végzettségűekre (76%), a 30-39 évesekre (70%), a községekben élőkre (70%), valamint a 
budapestiekre (69%) jellemző, hogy „otthonosan” használják a készpénzmentes, alternatív 
fizetési lehetőségeket. 
 
Az alternatív fizetési lehetőségekkel való megismerkedés forrása elsősorban (44%) a 
család, barátok, ismerősök, avagy a családban tapasztaltak által, illetve a baráti körben 
elterjedt szokásokat látva, hallva ismerkedtek meg az elektronikus fizetési lehetőségekkel, de 
közel ennyien (40%) az online térben találkoztak először a lehetőséggel, illetve 18% 
tüntette fel a közösségi médiát forrásnak ismeretszerzésre ekapcsán. Pénzügyi szakember 
segítségét 10% vette igénybe, ezt követte a hagyományos médiából történő ismeretszerzés 
(televízóból 11%, nyomtatott sajtóból 7%, rádióból 3%).  
A témához kapcsolódó értesülések forrása is jellemzően az online tér (49% jelölte meg ezt a 
választ a „Milyen csatornán keresztül szokott értesülni az új alternatív fizetési lehetőségekről?” 
kérdésre) és a család-barát-ismerősök tapasztalati háromszöge (a válaszadók 38%-a így 
tájékozódik), továbbá 28-28% a televízióból és a közösségi médiából szerez információt. Az 
előzőkhez képest, a rádió (9%), a pénzügyi szakember (8%) és a nyomtatott sajtó (7%) 
nyomán történő ismeretszerzés elenyésző. 
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A megelőző évek kutatásai is ezeket támasztották alá, mely szerint az információ legfőbb 
forrása a család és a barátok (voltak), viszont korábban az online térből való információszerzés 
jóval alacsonyabb arányú (20% vagy alacsonyabb) volt. 
 
Az alternatív fizetési megoldások minőségével (azok használata során - N=917fő) való 
elégedettség magas (84%), ezen belül is a 60 évnél idősebbek (91%) és a felsőfokú 
végzettségűek (90%) a leginkább elégedettek; a megkérdezettek csupán 8% jelezte, hogy 
nem elégedett a szolgáltatások minőségével. 
 
A válaszadók szerint az alternatív fizetési megoldások minőségének javítása a banki 
szolgáltatások terén a legfontosabb (82% jelölte inkább fontosnak, vagy nagyon 
fontosnak). Az online vásárlás, illetve a bolti vásárlás területén való fejlődés a 
megkérdezettek 81-81%-a szerint lenne fontos; legkevésbé az egészségügy (66%) a 
tömegközlekedés (65%) és az oktatás (52%) terén tartják fontosnak a készpénzmentes 
fizetési módok minőségének javítását. 
 
Megkérdezettjeink több, mint kétötöde (42%) a költségcsökkentési lehetőség, 
költségoptimalizálás hatására (gyakrabban) venne igénybe alternatív fizetési 
lehetőségeket, 41% a biztonságos rendszerek, 26% pedig egyszerűbb rendszerek 
esetén (is). 
 
A válaszadók az alternatív fizetési megoldások használatának legnagyobb erényét a 
gyorsaságában látják – 37% rangsorolta az első helyre ezt a tulajdonságot. 16-15% pedig a 
biztonságot és a kényelmet tartja a legfőbb előnynek, (egyenként) 10% alatti arányban tartják 
az egyszerűséget, az alacsony költséget, a nyomon-követhetőséget, a széles körben 
használhatóságot, a korszerűséget, valamint azt, hogy trendi az alternatív fizetés legfőbb 
előnyének. 
 
Előbbieket támasztja alá a 3. ábra is, mely az alternatív fizetési megoldások választásának 
szempontjait mutatja be, melyből látható, hogy a gyorsaság és egyszerűség a leginkább 
meghatározó tulajdonságok e tekintetben. (3. ábra) 
 

 

 
3. ábra 

 
Ezen megoldások népszerűségének oka legfőképp az elfogadóhelyek rugalmassága (a 
válaszadók 57%-a szerint) és az új fizetési módok egyre szélesebb körű elfogadása (55%). A 
vásárlás/fizetés rugalmasságáról 43% vélekedik úgy, hogy az alternatív fizetési módokat 
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népszerűsítő tényezőként hozzájárul ezek népszerűségéhez, a kedvező díjtételekről, illetve 
az egyszerűségről pedig 42-42% gondolja ugyanezt. 
 
A kutatás résztvevőinek közel háromnegyede (72%) szerint az okostelefonok és az 
internetkapcsolattal rendelkező eszközök határozzák meg leginkább az ügyfelek fizetési 
szokásait. A válaszadók fele úgy gondolja, hogy a fizetési trendeket meghatározó tényező, 
hogy az ügyfelek azonnali és egy érintéssel működő fizetési módot szeretnének. A nem banki 
fizetési szolgáltatások és megoldások előretörése egyötöd szerint befolyásoló tényező, az 
edukáció pedig 19% szerint. 
 
 

 

 
4. ábra 

Az alternatív fizetési eszközöket használók 55%-ának esetén nem változott az 
elektronikus fizetés gyakorisága a járványügyi helyzetben és azóta. A kérdésre 
válaszolók 17%-a a pandémia okozta járvány óta elektronikus fizetési megoldásokat használ, 
amikor csak lehet, 18 százalék pedig az esetek többségében ilyen módon fizet. A kérdés 
összes megválaszolójához képest (35%) a 18-29 évesek körében (44%) jóval magasabb azok 
aránya, akik jelenleg gyakrabban fizetnek elektronikus módon, mint a járvány előtt. (4. ábra) 
 
Pénzügyi ismeretek, pénzügyi tudás 
 
A válaszadók közel fele (49%) megfelelőnek ítéli a pénzüggyel kapcsolatos ismereteit. 
A felsőfokú végzettségűek (57%) és a fővárosban élők (56%) körében a legmagasabb azok 
aránya, akik elégedettek pénzügyi ismereteik szintjével. Azonban a résztvevők 37%-a úgy érzi, 
hogy pénzügyi tudása fejlesztésre szorul elsősorban a takarékoskodás/megtakarítások terén; 
valamivel több, mint a résztvevők harmada (34%) a befektetésekkel kapcsolatos tudásáról 
gondolkodik így, 31% pedig a banki ajánlatok összehasonlítási módjainak ismeretéről és 29% 
az új digitális pénzügyi szolgáltatások kapcsán szeretné tudását gazdagítani. 
Ezen fejlődésre, tanulásra leginkább elektronikusan elérhető szakmai anyagok, videók 
igénybe vételével (34%), illetve a családtagok (30%) és barátok (28%) segítségével kívánnak 
szert tenni a kutatás szereplői. A pénzügyi tudás fejlesztéséhez szakember segítségét a 
kutatás résztvevőinek csupán 18%-a veszi/venné igénybe. 
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Összefoglalás 
 
Fentiek összefoglalásaként elmondható, hogy az internetező felnőttek körében a bankkártyás 
fizetés, a banki átutalás, az online fizetés, valamint a készpénzalapú fizetés a legismertebb 
fizetési megoldások. 
 
A túlnyomó többség (92%) használ legalább egy alternatív fizetési megoldást, elsősorban 
vásárláskor, valamint online vásárláskor fizet készpénzmentesen. 
 
Az alternatív fizetési megoldásokat használók kétharmada legalább hetente – 41%-uk naponta 
– fizet alternatív eszközzel. 
 
Az alternatív fizetési megoldást nem használók leginkább megszokásból fizetnek 
készpénzzel. 
 
A készpénzmentes fizetési lehetőségek ismerői elsősorban a családtól, barátoktól, 
ismerősöktől, valamint az internetről hallottak a készpénzmentes, alternatív fizetési 
megoldásokról, és jellemzően online módon szoktak értesülni az új fizetési lehetőségekről. 
 
Az alternatív fizetési megoldásokat megfelelőnek tartják (elégedettek a működésükkel) azok a 
megkérdezettek, akik ilyen módon (is) fizetnek. 
 
A kutatás résztvevői szerint leginkább a banki szolgáltatások terén lenne szükség az alternatív 
fizetési megoldások minőségének javítására. 
 
A válaszadókat elsősorban a költségcsökkentési lehetőségek és a költségoptimalizálás, 
valamint a biztonságosabb rendszerek ösztönöznék arra, hogy (gyakrabban) használjanak 
készpénzmentes fizetési megoldásokat. 
 
Az alternatív fizetési megoldások kiemelkedő előnye (a megkérdezettek szerint) a gyorsaság. 
 
A válaszadók szerint az alternatív fizetési módok népszerűségéhez elsősorban az 
elfogadóhelyek rugalmassága járul hozzá, az ügyfelek fizetési szokásait pedig leginkább az 
okostelefonok és az internetkapcsolattal rendelkező eszközök használatának népszerűsége 
határozza meg. 
 
A kutatás résztvevőinek közel fele jónak vagy kitűnőnek gondolja pénzügyi ismereteit. Fejlődni 
leginkább a takarékoskodás/megtakarítás terén szeretnének, tudásuk növelését pedig 
elsősorban elektronikusan elérhető szakmai anyagok, videók segítségével igyekeznek elérni. 
 
Budapest, 2022.06.20. 
 
Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) weboldalain elhelyezett minden 
képi megjelenést, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat, ideértve 
azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jog védi. Hivatkozni rájuk, idézni belőlük 
csak a forrás pontos megjelölésével lehet. A weboldalakon található tartalmak egészének vagy 
valamely azonosítható részének bármilyen formában történő felhasználása – a személyes 
használatot meghaladó mértékben – kizárólag az EFISZ kifejezett, erre vonatkozó előzetes 
írásos engedélyével lehetséges. 
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