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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A témaválasztás aktualitása, jelentősége 
A marketing modern, gyorsan változó és fejlődő interdiszciplináris tudomány. A 90-es évek 

közepétől hazánkban is egyre inkább elterjedt a pénzintézeti szektorban a hagyományos marketing 

eszközök és értékesítési (szolgáltatási) csatornák mellett egy teljesen új technológián alapuló 

marketingkommunikáció és ennek üzleti oldalát kiszolgáló értékesítési csatorna. 

A pénzintézeti marketing, azon belül is a biztosítási marketing hazánkban még a nem teljesen feltárt 

marketing területek közé tartozik. Az első hazai bankmarketing szakkönyv több mint 10 évvel 

ezelőtt jelent meg [Fehérvári, 1994], tudományos alapot adva a további marketingkutatásoknak. A 

külföldi szakirodalom [Robinson, 1992] részletesen bemutatja a pénzintézeti marketing 

sajátosságait, feltárja és kiemeli az Internetnek marketing stratégiában betöltött egyre növekvő 

jelentőségét [Hahn, 1993]. Széles körű angolszász szakirodalom foglalkozik az online marketinggel 

[Cunningham, 2001], és pénzintézeti online marketingstratégiával [Puccinelli, 2000], de ezek 

hasznosíthatóságát többnyire nem, vagy csak érintőlegesen említik a biztosító társaságokkal 

kapcsolatban. 

A pénzintézeti szektoron belül a biztosítási ágazattal foglalkozom részletesebben a 

disszertációmban, bemutatva az általános hazai és nemzetközi trendeket, fejlődési lehetőségeket, 

irányokat. Az ezredfordulóhoz közeledve a hazai biztosító társaságok is felismerték, hogy 

versenyképességük megőrzése, piaci pozíciójuk megtartása, vagy növelése érdekében a fogyasztók 

igényeinek mind mélyebb feltárása, megismerése mellett szükségesé vált a szolgáltató szektor más 

vállalataihoz hasonlóan az új kommunikációs és értékesítési technikák alkalmazása. Az „új” jelző 

azért is indokolt ebben az esetben, mivel a legkorszerűbb információ-technológián alapuló 

kommunikációs és értékesítési eszközök gyakorlati alkalmazásáról van szó.  

Az új értékesítési csatorna bevezetésének feltételeit elősegítette, hogy a biztosítási termékfejlesztés 

eltolódott az egyszerűbb, az ügyfél számára is könnyebben átlátható biztosítási termékek felé, és 

innen már csak egy lépés volt, hogy ezek a termékek értékesíthetők legyenek telefonon, vagy 

Interneten keresztül. A biztosítási termékek fejlesztését, módosítását követően kötelező 

vezérelvként jelent meg a biztosító társaságok stratégiájában [Veress, 2001], hogy az új termékeiket 

a megváltozott fogyasztói szokásoknak megfelelően terjesszék, és ehhez illeszkedő szolgáltatási 

csomagot is kínáljanak. 
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Az új termék új marketingkommunikációt kíván, és a hagyományosnak tekintett reklámkampányok 

mellett megjelennek a direct mailek, faxok, kuponok [Hoffmann, 2002], perszonalizált és lánc e-

mailek, teletext hirdetések, call centerrel támogatott outbound kampányok, bannerek, buttonok, 

weboldal szponzorálások, flashek, vagy letölthető videók. A hazai biztosítótársaságok jelentős része 

már nem csupán egy biztosítási tömegterméket igyekszik a kiválasztott célközönségének 

értékesíteni, hanem egyedi igényeket is kielégítő, speciális összetett szolgáltatási csomagot kínál. A 

szakirodalom részletesen bemutatja és feltárja a termékfejlesztésben és az új termék bevezetésben 

rejlő kockázatokat [Czegle, 1994; Vágási, 2001; Kotler, 2001]. A pénzintézeti szektor üzleti 

tevékenységének kockázatát részletesen bemutatja több külföldi [Allen, 2001; Puccinelli, 2000] és 

hazai [Fehérvári, 1994] szakirodalom, kiemelt szerepet kap az adósminősítés, és az ügyfélkockázat. 

A szolgáltatások megfoghatatlanságában, és a szolgáltatási termék tulajdonságaiból eredő 

kockázatokat, valamint az észlelt eredménykockázat részletes feltárását és megoldásának lehetőség 

mutatja be tanulmányában Upton [Upton, 2001]. A vevői kockázat észlelés problémáját tárja fel és 

dolgoz ki modellt Schwenner, amelyet Dumoulin és Vignon (1999) fejlesztett tovább. 

 

A témaválasztás hazai aktualitását támasztják alá a következők: 

 A hazai biztosítási szektor az egyik legdinamikusabban bővülő iparág hazánkban [MABISZ 

Jelentés, 2005]. 

 Az ezredfordulón fokozódott a verseny a hazai biztosítási szektorban. A biztosítók növekvő 

mértékben vették igénybe az új marketing eszközöket vevőik megtartása, vagy új vevők 

megszerzése érdekében. 

 A 90-es évek közepétől dinamikusan növekszik a hazai Internetfelhasználók száma, így 

növekszik az a potenciális „vevőkör”, aki képes és hajlandó lesz az Internetet, mint új 

elektronikus piacteret használni. 2005 elején 2,7 millió internetezőt jelzett a GKI 

Magyarországon [Szurdi, 2005].  

 Egyes szolgáltatási szektorokban hangsúlyeltolódás figyelhető meg a (hagyományos) fiókon 

keresztül elérhető szolgáltatásoktól a telefonos és Internetes szolgáltatások felé. Példaként 

említeném a távközlési vállalatok ügyfélszolgálati tevékenységét (Matáv, T-Mobile, 

PannonGSM, Vodafone), ahol a hagyományos üzlethelyiségben végzett ügyfélfogadás és 

kezelés megszűnt, vagy erőteljesen háttérbe szorult. 
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1.2. Alkalmazott módszerek, modellek 
A téma elméleti megismerése, a primer kutatási program elkészítése, megvalósítása és feldolgozása, 

a biztosítási szektor mélyebb megismerése érdekében hazai és nemzetközi szakirodalmi forrásokra, 

vállalati kutatásokra támaszkodtam. 

A kezdeti feltételezéseimet, és célkitűzéseimet újragondolva primer és szekunder kutatásaimat hat 

alapvető témakörre csoportosítottam: 

1. A magyar biztosítási piac megismerése és a célkitűzéseimnek megfelelő részletezettségű 

bemutatása, 

2. A szolgáltatásmarketing egyes, témámat érintő kérdéskörének részletesebb feltárása, és az új 

marketingkommunikációs eszközök bemutatása a gyakorlati hasznosíthatóság tekintetében, 

3. A kommunikáció általános modelljének bemutatása, és az e-kommunikáció modellje, 

4. Az új értékesítési csatorna részletes elméleti feltárása, és gyakorlati alkalmazása, 

5. A jelenlegi és a potenciális ügyfelek körében az új értékesítési csatorna ismertségének, és 

kipróbálási hajlandóságának feltérképezése, 

6. Az új értékesítési csatorna kockázati elemeinek részletes feltárása és egységes modellbe 

foglalása. 

 

Szekunder kutatásom módszertanát tekintve célom elérése érdekében részben hazai és nemzetközi 

tanulmányokra, publikációkra, szakkönyvekre, kutatási jelentésekre, hazai és nemzetközi marketing 

konferenciákon elhangzottakra, magyar és külföldi statisztikai adatokra, valamint az Allianz 

Hungária Biztosítónál szerzett gyakorlati ismereteimre támaszkodtam. 

Disszertációm témájának felépítése és feldolgozása során először a nemzetközi és hazai marketing 

szakirodalmat tekintettem át, és rendszereztem. Ezt követően a kutatási céljaimnak megfelelő 

részletezettséggel ismertettem a hazai biztosítási piac szereplőit, és a biztosítási szektorban 

bekövetkezett változásokat az elmúlt években. A dolgozatom fő irányvonalát adja az új értékesítési 

csatorna, az értékesítési folyamatot követő „új kockázati elemek” és az új kommunikációs 

eszközök részletes elméleti megközelítése, majd gyakorlati feltárása a biztosítási szektor 

sajátosságainak figyelembe vételével. Az új kommunikációs eszközök bemutatása mellett kitértem 

a kommunikációs (alap)modellre, és az e-kommunikáció modelljére is. A gyakorlati oldalú 

megközelítés érdekében vállalati empirikus kutatási eredményeket, részben saját vállalati 

kutatásaimat is felhasználtam. A kutatási célomnak megfelelően leszűkítettem a primer 

kutatásaimat az új értékesítés csatorna elemzésére, és az elektronikus értékesítési folyamat egyes 

kockázati elemeire. 
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A szekunder információk alapján felállított hipotézisek ellenőrzésére, igazolására, vagy elvetésére 

kvantitatív kérdőíves felmérési módszert, és mélyinterjút alkalmaztam. 

A disszertáció az 1.1. ábra által bemutatottak alapján lett felépítve. 

1.1. ábra, A disszertáció elvi felépítése 

 

 

Disszertációmban az alábbi elméleti modellekre támaszkodom: 

• Eiglier-Langegard szolgáltatásmarketing modellje [Eigler, Langegard, 1976], 

• Jobber szolgáltatási modellje [Jobber, 1998], 

• Általános kommunikáció modellje [Weaver, 1978], 

• A kommunikációs modell Kotler alapján, és az e-kommunikáció modellje [Nagy T.J. 2000], 

• Parasuraman-Zeithaml-Berry szolgáltatás-minőség elvi modellje, [Parasuraman et al., 1985], 

• Parasuraman-Zeithaml-Berry gap-modellje, [Parasuraman et al., 1985], 

• Kolos kockázatérzet kutatási modellje [Kolos, 1996], 

 

A modellek közül kiemelem Kolos és Parasuraman modelljeit, melyek leginkább alkalmasak voltak 

arra, hogy a biztosítási szektor specifikációinak figyelembe vételével kidolgozzam a saját csatorna-

kockázati modellemet. 

 

A magyar biztosítási szektor 

Új kommunikációs 
eszközök, az e-

kommunikáció modellje, 

Új értékesítési 

csatorna 

Kockázati tényezők, 
kockázati modell, 

H i p o t é z i s e k  

f e l á l l í t á s a ,  

Eredmények, 
következtetések, 

(hipotézisek igazolása, vagy 
elvetése) 

További kutatási 
irányok 
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1.3. A disszertáció felépítése 
A disszertáció az 1. ábrának, valamint az előző pontban leírt témaköröknek megfelelően épül fel. A 

hazai biztosítási szektor bemutatásánál szekunder forrásokra, hazai szakirodalomra, vállalati 

kiadványokra támaszkodtam. A biztosítási szektor átfogó elemzése érdekében a történeti vizsgálatot 

két részre bontottam, az elektronikus kereskedelem előtti időszakra (1999 előtti évek), és az azt 

követő évekre. A harmadik fejezetben a biztosítási szektor új marketing sajátosságait mutatom be, 

hazai és nemzetközi gyakorlati példákat felhasználva. A téma elméleti és módszertani alapjait a 

szolgáltatásmarketing, a direktmarketing, és az online marketing elméleteiből vettem. Ebben a 

fejezetben mutatom be a különböző szolgáltatás-marketing modelleket, a kommunikációs modellt, 

melyekre támaszkodva a következő fejezetekben összeállítom a saját e-csatorna kockázati 

modellemet. A negyedik fejezetben az elektronikus kommunikációs eszközök és az új értékesítési 

csatorna alkalmazását mutatom be a hazai biztosítási szektorban. Kitérek a call centeres 

értékesítésre, és szolgáltatásra, valamint az új marketing eszközökkel megtervezett, és kivitelezett 

kampányt hasonlítok össze a hagyományos kampányokkal. Az összehasonlításban fontos szerepet 

kap a kampány-hatékonyság vizsgálat. Ennek érdekében hatékonysági mérőszámokat használtunk 

az Allianz Biztosítónál. (Hatékonyság alatt a kampányok eredményeként realizálódott állománydíj 

és a marketing ráfordítások hányadosát értem.) Az ötödik fejezet a marketingkockázatokat, a 

biztosítási tevékenységet kísérő kockázati tényezőket, és szolgáltatási kockázatok foglalja össze, és 

különböző kockázati modelleket mutatok be hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. 

Ebben a fejezetben kap helyet a saját primer kutatásaimon alapuló –és a felhasznált kockázati 

modelleket is figyelembe vevő, azokat szintetizáló - a hazai biztosítási szektor sajátosságaira épülő 

új értékesítési csatorna kockázati modell. A kockázati tényezők feltérképezése mellett kitérek egyes 

kockázat menedzselési módszerekre is, de ezek hatékonyságának vizsgálata már nem képezi a 

disszertáció tárgyát. A hatodik fejezetben primer kutatásaimat ismertetem. A primer kutatás köti 

össze az előző fejezetek elméleti ismereteit, a bemutatott szolgáltatási, és kockázati modelleket, 

valamint a gyakorlati hasznosíthatóságot. A primer kutatások fókuszpontjába az új értékesítési 

csatorna ismertsége, az észlelt (csatorna)kockázati tényezők feltárása, és a biztosítási kockázatok 

rangsorolása került. A kérdőíves kutatásokat nem reprezentatív mintán végeztem el, a kutatási 

szándékommal megegyezően. Elsődleges célcsoportnak tekintettem a 25-45 év közötti, diplomás, 

vagyontárggyal rendelkező városi lakosokat, valamint a potenciális célcsoportként megjelölt fiatal, 

18-25 év közötti Internet-nemzedéket. 

Tekintettel arra, hogy a kutatást (ugyanazt a kérdőívet felhasználva) 3 évvel később is elvégeztem, 

alkalmas volt arra, hogy a statikus helyzeten és állapotfelmérésen kívül az időközben bekövetkezett 
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változásokat is bemutassam. A második kérdőíves kutatásom az online biztosításkötés ügyféloldali 

kockázatait tárja fel részletesen. 

Primer kutatásaim következő vizsgálati területe volt, hogy megismerjem az iparági szakértők 

véleményét az új értékesítési csatornával kapcsolatban. A téma jellegéből következően 

problémafeltáró, kvalitatív kutatást tartottam indokoltnak, melyre legalkalmasabbnak a kis mintán 

alapuló szakmai vezetőkkel folytatott mélyinterjú bizonyult. A kérdőíves kutatásokon kívül négy 

(biztosító)vállalati vezetővel készítettem mélyinterjút. Célom volt, hogy megismerjem a 

véleményüket az új értékesítési csatornáról, az értékesítési folyamatot kísérő kockázati tényezőkről, 

a jövő, illetve a közeljövő fejlődési lehetőségeiről. 

A hetedik fejezet a dolgozat eredményeit foglalja össze, valamint további kutatási területeket, 

témákat javasol. 

 

1.4. A kutatás újszerű eredményei és ezek alkalmazhatósága 
Kutatásom a biztosítási szektor vizsgálatára, azon belül is az új elektronikus értékesítési folyamatot 

kísérő kockázatok elemzésére irányult. A téma aktualitását adja, hogy a hazai biztosítási szektor az 

utóbbi évtizedben jelentős változáson ment keresztül, új marketingkommunikációs eszközök 

jelentek meg, és a több évszázados múltra viszatekintő hagyományos értékesítési csatorna mellett 

egy új, alternatív értékesítési csatorna alakult ki. Mindezek a változások a biztosítási piac marketing 

szempontú vizsgálatának jelentőségét hangsúlyozták ki. 

A pénzintézeti szektoron belül a biztosítási ágazat, a biztosítási marketing ezidáig a kevésbé 

vizsgált, és kutatott területek közé tartozott. Ezért is tartottam fontosnak ennek a területnek a 

részletesebb feltárását kutatásaim során. 

A szolgáltatási szektor más területein már bevezetésre került elektronikus értékesítési csatorna, mint 

a hagyományos értékesítési csatorna alternatívája, a 90-es évek végén a biztosítási szektorban is 

megjelent. Az újdonság bevezetése a számos előny mellett nagyon sok veszélyt, és kihívást is 

jelentett a biztosító társaságok számára. Egyik legnagyobb probléma a biztosítón belüli 

csatornakonfliktus. A problémák mélyebb megismerése, és feltárása a megoldásuk egyik 

kulcstényezője: a szektor elemzésén túl gyakorlati megoldási lehetőségeket is kínálok. Az 

elektronikus értékesítési csatorna, mint új üzleti eszköz kiemelt jelentőségű az ágazat számára, 

annak ellenére, hogy az értékesítési forgalom egyelőre csak kicsiny, 1%-ot nem meghaladó része 

került át erre az új csatornára. A biztosítási szektor közeljövőjében mindenképp hangsúlyosabb 

szerepet kap ez az új értékesítési forma, ezért ennek részletes elemzése mind elméleti és gyakorlati 

oldalról fontos következtetéseket adhat a hazai biztosítási és marketing szakemberek részére. Az 
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értékesítési folyamatot követő kockázatok bemutatása, és elemzése, a következtetések gyakorlati 

eredményeket, és új alkalmazási irányvonalakat jelölnek ki a szakma számára. A marketing 

kampányok mérhetősége, és hatékonysági vizsgálata újszerű kampánytervezési megközelítést ad a 

biztosító társaságoknál dolgozó marketingesek részére. Az új elektronikus értékesítési csatorna 

vevő,- és eladói-kockázati feltérképezése fontos következtetéseket, és jövőbeli fejlesztési irányokat 

ad a kockázatok mérséklése, vagy kiküszöbölése irányába. 

Törekvéseimnek megfelelően három fő elméleti, és gyakorlati alkalmazási területet jelölök meg: 

 Újszerű marketingelméleti megközelítés: a disszertáció a szolgáltatásmarketing 

elméletnek egy újszerű, a biztosítási szektorra vonatkozó alkalmazási lehetőségét mutatja 

be. A szakirodalomban már ismert elméleti modellek segítségével egy új biztosítás-

kockázati elmélet modellt alkotok. 

 Kampányok mérhetősége és hatékonysága: az új kommunikációs eszközöket a biztosítási 

szektor sajátosságaira alkalmazva, gyakorlati eseteken keresztül –marketing kampányokon 

kipróbálva, és elemezve - iránymutatást adok a hasznosíthatóságra. Újdonságként 

bemutatom a marketing kampányok üzleti szempontú mérési lehetőségét, és hatékonyság 

alapú összehasonlítását. 

 Az új értékesítési csatorna kockázati tényezői: az elméleti alapok, a szakirodalomban 

található modellek összefoglalásán túl a gyakorlati alkalmazhatóságot is szem előtt tartva 

egy újfajta kockázati megközelítését adom az elektronikus csatornának, miközben a 

hagyományos értékesítési csatornával hasonlítom össze az újat. Bemutatom az új 

értékesítési csatornát jellemző kockázati tényezőket, és azokat a kiemelt kockázati elemeket, 

amelyek csökkentése, vagy megszüntetése fontos feladat az Internet-technika fejlesztői, és a 

biztosítási szakemberek számára. Új e-csatorna kockázati modellt állítok fel a további 

kutatások számára. 

A disszertáció két újszerű eredményét emelem ki: az ügyféloldali kockázatok feltárását, és kezelési 

módszereit, és a maximarketing kampányok hatékonyságának mérésére ajánlott módszereket. 

Kutatási eredményeim a pénzintézeti szektorral kapcsolatban álló gazdasági szereplőknek – 

biztosítóknak, ügyfeleknek, vállalati partnereknek, kormányzati és más szakmai (informatikai) 

döntéshozóknak – is adhat egyfajta támpontot, stratégiai irányt egy új, fióknélküli vállalat-ügyfél 

kapcsolatrendszer felé. 
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2. A BIZTOSÍTÁSI SZEKTOR ÁLTALÁNOS ÁGAZATI JELLEMZŐI ÉS A 
MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIAC  

 
A teljes biztosítási szektor elemzését két részre bontottam: az 1999 előtti néhány évre (1997-1999), 

és az azt követő évekre. Választásom önkényes volt, indoka, hogy 1999-ben kezdődött el a 

direktértékesítés, az új elektronikus értékesítési csatorna megjelenése, és az új 

marketingkommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazása. Fontosnak tartom, hogy 

bemutassam a biztosítási szektor néhány évét a bevezetés előtt (a melléklet 10.4. pontja), és azt 

követően részletesebben is elemezzem. 

 

2.1. A hazai biztosítási piac főbb ágazati jellemzői és elhelyezkedése a pénzügyi 
rendszerben 
Bevezetésemben a biztosítási ágazatot elhelyezem a nemzetgazdaság egészén belül. A hazai 

pénzügyi rendszer osztályozása során, azt a pénzügyi intézmények jellege, alapképzési módszere, és 

a képzett alapok tulajdonjoga szerint csoportosítva, 5 fő területet különböztetünk meg: 

• államháztartási, 

• gazdálkodó egységek pénzügyeinek rendszere, 

• a hitelrendszer, 

• valuta-és devizagazdálkodási rendszer, 

• biztosítási rendszer. 

[Sulyok, 1994]. 

A biztosítási rendszer a pénzügyi rendszer egyik alkotóeleme, része. A hazai biztosítási piac 

vizsgálata, elemzése, értékelése és a teljes biztosítási szektort átható új (marketing)folyamatok 

képezik a disszertációm alapját, kiindulópontját. Az utóbbi években egyre gyakrabban használt új 

marketingkommunikációs eszközöket, az új elektronikus értékesítési csatornát a magyar biztosítási 

szektor sajátosságain keresztül fogom bemutatni. Ezért is tartom fontosnak a biztosítási piac 

szereplőinek bemutatását, és a dolgozatom lezárását megelőző néhány év fontosabb eseményének 

ismertetését. A biztosítási monopólium megszűnése (Állami Biztosító) után, 1986. július 1-től 

többszereplőssé vált a magyar biztosítási piac. A biztosítási tevékenység magas tőkeigénye miatt 

azonban csak a legtekintélyesebb, és legmegbízhatóbb biztosítási, valamint pénzügyi 

világbirodalmak jelentek meg a 90-es évek elején hazánkban (Allianz , AB-Aegon, Generali, 

Providencia, Nationale Nederlanden, AIG, Credit Suisse, AXA, Signal.). A biztosítási monopólium 

megszűnése után egy erősen koncentrált biztosítási piac fejlődött ki. 
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A teljes biztosítási díjbevétel több mint 70%-át évek óta (jelenleg, 2005 évben is) a négy nagy 

piacvezető (Allianz Hungária Rt., Generali-Providencia Rt., OTP-Garancia Rt., Nationale 

Nederlanden-2001 évtől ING Biztosító) társaság könyvelheti el, és az ügyfelek közel 80%-a náluk 

kötötte meg szerződését. A koncentrált piac mellett a biztosító intézetek alacsony száma jellemzi 

az ágazatot. A közel hasonló lakos-számú Ausztriában több mint 60 biztosítótársaság működik, 

Dániában ez a szám több mint tízszeres. 

A biztosításkötési hajlandóság alacsony, míg az Európai Uniós átlag 3 biztosítási szerződés/lakos 

értéket mutat, addig hazánkban ez a hányados alig valamivel 1,0 fölötti. A gondoskodás, és a 

jövőbeli bizonytalanságok csökkentését támogató biztosítások (vagyon, -és életbiztosítások) a hazai 

teljes biztosítási portfolióban (az összes biztosítást figyelembe véve) alig érik el a 35%-ot, addig ez 

az érték az Uniós országokban 45-60% között mozog [Veress, 1999]. 

Összefoglalóan a magyar biztosítási szektor általános jellemzői: 

 tőkeerős, multinacionális cégek jelenléte, és túlsúlya, 

 kevés számú piaci szereplő (hasonló gazdasági szerkezetű és méretű európai országokkal 

összehasonlítva), 

 erősen koncentrált piac, 

 együzletágas biztosítók (például csak életbiztosítással foglalkozó társaságok) jelenléte, 

 alacsony biztosításkötési hajlandóság, 

 vagyon-, és életbiztosítások alacsony aránya a biztosítási portfolióban, 

 alternatív értékesítési csatornák megjelenése 1999-től, és a marketing szerepének a 

növekedése. 

 

2.2. A hazai biztosítási piac szereplői (1999-2004) 

2.2.1. Biztosítási piac szerkezete és módozatok 
1999-től a piacvezető biztosító társaságok folyamatosan kezdik kiépíteni az új értékesítési 

csatornájukat, és új marketingkommunikációs eszközöket is növekvő mértékben használnak 

kampányaik során. A szövetség taglétszáma 2004-ben 28, ebből 25 biztosító részvénytársasági 

formában, 3 pedig egyesületi formában működik. A biztosítási szerződések száma 12,7 millió 

darab, ami alig 3%-os növekedés 1997 évhez viszonyítva. Az egy lakosra jutó biztosítási 

szerződésszám 1,23-ra növekedett. A biztosító társaságok bruttó díjbevétel növekedése megtorpant, 

2002 évben 17,9%-os, 2003 évben 13,7%-os, 2004 évben 7,5%-os volt az előző évekhez képest 

[Mabisz Évkönyv, 2005.]. A piaci rangsor 2001 óta változatlan, az Allianz Hungária őrzi első 

helyét, a második, és a harmadik helyen a Generali-Providencia és az OTP-Garancia osztozkodik. 
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A piac koncentráltságában sem történt változás, a 4 legnagyobb díjbevételű biztosító adja a teljes 

bruttó díjbevétel 65%-át. A fúziókkal (AB-Aegon és a K&H Életbiztosító; Generali és Providencia) 

a piacvezetők szerepe, és helyzete tovább erősödött, a kisebb társaságok csak a részpiacokon tudnak 

érvényesülni, piacbefolyásoló szerepük gyakorlatilag nincs. 

 

2.1. ábra, Biztosítótársaságok piaci részesedése (2004) 

százalékos részesedés a teljes piacból (%)

Egyéb; 21%

UNIQA (AXA); 5%

OTP-Garancia; 9%

ÁB Aegon; 11% ING; 11%

Generali-
Providencia; 17%

Allianz Hungária 
Biztosító; 26%

Allianz Hungária Biztosító Generali-Providencia ING
ÁB Aegon OTP-Garancia UNIQA (AXA)
Egyéb

 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2005. 

 

2.2.2. Életbiztosítási piac 
Az életbiztosítási üzletág bruttó díjbevétele az utóbbi években folyamatosan növekedett. A 2001 évi 

megtorpanást követően, amikor 0,4%-os csökkenést volt kénytelen az ágazat elszenvedni, 2002-ben 

már 15,7%-kal, 2003-ban 10,9% emelkedett a díjbevétel. Az életbiztosítási portfolión belül 

átcsoportosulás nem következett be: a 90-es évek végén slágerterméknek minősülő unit-linked 

típusú életbiztosítások növekedési üteme megállt és 35%-os szinten stabilizálódott. A növekedés 

megteremtette az alapot a unit-linked biztosítások új csatornán keresztüli értékesítésére: 1999 

végétől az Allianz Hungáriánál, és az AB-Aegonnál telefonon keresztül, majd 2000-től az Allianz 

Hungáriánál, és az AB-Aegonnál, 2001-től a Generali-Providenciánál Interneten keresztül is 

elérhető volt a termék. A vegyes típusú életbiztosítások az üzletág portfolióján belül 55,4%-ot, a 

kockázati életbiztosítások 25,4%-ot tesznek ki. Az első helyen az ING Biztosító áll, a második 

helyen az AB-Aegon Biztosító, a harmadik és a negyedik helyen a Generali-Providencia, és az 

OTP-Garancia Biztosító osztozik a 2004. évi jelentés szerint. Az életüzletág koncentrációját jelzi, 

hogy az előbbi négy biztosító a teljes életbiztosítási díjbevétel 69,3%-át adja. 
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Az életbiztosítási díjállomány állandóságát jelenti, hogy 2000. év óta az életbiztosítások súlya az 

összes díjbevételben 40% körüli. A teljes szerződésszám (élet-és személybiztosítások összesen) 

42,8%-át teszik ki [Veress és mti, 2001]. 

 

2.2.3 Kötelező gépjárműfelelősség biztosítási piac 
A kötelezőgépjármű-felelősség biztosítás díjbevétele folyamatosan, a teljes vizsgálati időszakban 

jelentősen meghaladta az inflációt. 2001-ben az előző évhez viszonyítva 10,6%-os, 2002 évben 

17,7%-os, 2003 évben 15,6%-os, 2004-ben 14,6%-os növekedést mutatott az ágazat. A folyamatos 

növekedés két okra vezethető vissza, részben a gépjárműállomány növekedett az időszakban, illetve 

a társaságok jelentős díjemelést hajtottak végre minden évben a liberalizációt követően. A Kgfb 

volt az első termék, melyet a biztosítók az új értékesítési csatornán keresztül kezdtek el 

értékesíteni. Az ágazaton belül piacvezető az Allianz Hungária Biztosító: bár részesedése csökken, 

de még így is közel a felét adja a teljes piacnak 48,4%-os részesedésével. Második helyen a 

Generali-Providencia áll, harmadik helyre az Argosz Biztosító került, az OTP-Garancia Biztosító a 

negyedik. A Kgfb üzletág, az életüzletághoz hasonlóan koncentrált: az előbb felsorolt négy biztosító 

a díjbevétel 81%-át birtokolja. Kiemelést érdemel, hogy két biztosító is megsokszorozta az előző 

évhez képest a szerződésállományát, az UNIQA (volt AXA Biztosító) és a Közlekedési Biztosító 

Egyesület. A kárráfordításokat tekintve az ágazatot az eddig is kiugróan magas kárhányad jellemzi, 

2003 évben 78,3% volt, ami csak néhány tized százalékos csökkenést jelentett az előző évhez 

viszonyítva [Szekeres és mti, 2002.]. A biztosítók a gépjármű üzletág Kgfb ágán továbbra is 

jelentős veszteséget szenvednek el, melyet a nyereséges a casco ágazat kompenzál. A casco 

ágazatban a kárráfordítás 2003 évben 55,5%-ra csökkent. 

 

2.2.4. Nem élet üzletág (Kgfb nélkül) 
A nem-életbiztosítási üzletág fejlődött a legdinamikusabban a vizsgált időszakban. 2001 évben az 

előző évhez képest 18,37%-os, 2002 évben 19,49%-os, 2003 évben 14,5%-os, 2004 évben 6,3%-os 

növekedést mutatott, így a nem-életbiztosítási díjbevétel 2004 évben elérte a 355 218 millió 

forintot. Legjelentősebb nem-életbiztosítás a lakossági biztosítások csoportja (otthonbiztosítás). A 

nem-életbiztosítási termékek közül a lakásbiztosítás terméket fejlesztették, illetve alakították át 

a biztosítók az Internetes és telefonos értékesítésre. 

Oka, hogy a többi termék jogszabályi okok, vagy a biztosítás tárgya miatt nem értékesíthető az új 

elektronikus csatornákon (szemleköteles, vagy személyes jelenlétet kíván meg). 
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2.1. táblázat, Nem-életbiztosítások üzletági felosztása (2003. év) 

 százalékos részesedés a teljes 
díjbevételből (%) 

Gépjármű üzletág (Kgfb+casco) 55,5 
Lakossági épület-és vagyonbiztosítások 14,8 
Vállalkozói vagyonbiztosítások 13,1 
Általános felelősségbiztosítások 3,9 
Mezőgazdasági biztosítások 5,2 
Szállítmánybiztosítások 1,2 
Egyéb 6,3 
Forrás: MABISZ Évkönyv, 2004. 

 

A nem-életüzletág a biztosítók legnagyobb jövedelem termelő ágazata, mivel a kárráfordítások 

(kárkifizetés és kártartalékok együttesen) aránya átlagosan az utóbbi 3 évben 25% alatt volt. A 

piacvezető az Allianz Hungária Biztosító, a második a Generali-Providencia Biztosító, a harmadik 

és negyedik helyet az OTP-Garancia Biztosító és az AB-Aegon foglalja el. A piac koncentráltságát 

jelzi, hogy az első négy biztosító a nem-élet üzletág 74%-át tartja kezében [MABISZ Évkönyv, 

2005]. 

 

2.2.5. A biztosítási szektor jelentősebb folyamatai, és eseményei: 1999-2004. 
 Kialakult az a biztosítói létszám, amely hosszabb időtávra meghatározza a piacot, újabb 

fúzió, vagy megszűnés, kivonulás a térségből nem várható, 

 A piacvezetők informatikai stratégiájukat módosítják: erőteljes call center építésbe, és 

Internetes fejlesztésbe kezdenek [Pálos, 2002], 

 1999. május 1-vel hivatalosan is létrejött a Generali-Providencia Biztosító Rt. két 

biztosítótársaság fúziójával. A többségi tulajdonos a Generali Holding Wien (86.77%), 

kisebbségi tulajdonosok a Magyar Posta Rt. (10%) és a Postabank Rt. (3.33%), 

 A Magyar Posta új biztosítótársaságot alapított, a Magyar Posta Biztosító Rt.-t. 

 Az Uniqa megvette a francia AXA és az osztrák tulajdonban lévő AXA Konzern AG 

magyarországi leányvállalatait és egységesen Uniqa néven jelent meg 2004 januárjában, 

 A piac díjbevétel szerinti koncentrációja tovább folytatódott, a teljes díjbevétel több mint 

75%-át a piacvezető négy biztosító adja, 

 A magyarországi Zürich Biztosító Részvénytársaságot, a Zürich Finanzial hazai 

leányvállalatát felvásárolta a Generali Providencia Biztosító, 

 1998 és 1999 között az AB-Aegon, és az Allianz Hungária Biztosító kialakított szervezetén 

belüli call centert a minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében, 
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 Erősödik a biztosítók Internetes jelenléte, 14 biztosító rendelkezik honlappal 2002 év végén 

[Dot.com, 2002.], 

 1999 elejétől Internetes értékesítési csatornával jelent meg a Generali Biztosító, az AB-

Aegon, és az Allianz Hungária, 

 Az Allianz Hungária, az AB-Aegon, és a Generali-Providencia belekezdett fiókhálózatának 

átalakításába, és több kisebb ügyfélforgalmú fiókot bezárt, 

 Változás következett be a Kgfb piacon, több biztosító is (az OTP-Garancia, a Generali, 

MÁV Egyesület, AB-Aegon, Uniqa) egyéni kedvezményt ad ügyfeleinek. Az egyénre 

szabott árak jelentősen növelhetik az új értékesítési csatorna forgalmát. Megjelentek az 

Internetes csatorna kedvezmények: 2003 novemberében, és 2004 novemberében is több 

online brókercég 5-10%-os Internetes kedvezmény kínál azon ügyfeleknek, akik az 

Internetes csatornát választják [Verseny a hálón. nepszabadsag.hu, 2003.] 

 A 2003. novemberi Kgfb átkötési időszakban az Interneten is aktivitást mutató 

biztosítótársaságok marketingkommunikációjukban már online marketingeszközöket is 

alkalmaztak: banner, microsite [Élénkül az online reklámpiac. index.hu, 2003] 

 A biztosítási szektorban összesen 27 587 főt alkalmaztak 2003-ban, ami az aktív keresők 

alig 1%-át jelenti, miközben az ágazat GDP-hez történő hozzájárulása közel 3%-os. 

 
2.2. táblázat, Biztosítótársaságok szerződés-állománya (ezer darab) 

 2000 2001 2002 2003 

Módozatok összesen 12 157 12 449 12 853 13 270 

Változás előző évhez viszonyítva (%)  2,40 3,24 3,24 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2004. 

 

2.2.6. Versenytárselemzés 
A biztosítási piacon jelentősebb átrendeződés nem történt. A piacvezető Allianz Hungáriának a 

piaci részesedése minden évben folyamatosan csökken (1998-ban még 30% feletti volt), mely a 

gépjármű biztosítással rendelkező ügyfelek lassú elvándorlásával, és a kisebb biztosító társaságok 

folyamatos díjbevétel növekedésével magyarázható. A piaci rangsor (díjbevétel alapján) nem 

változott 1999-hez képest, de a társaságok üzleti, marketing –és értékesítési stratégiájában 

jelentős átalakulás ment végbe, melyet a következő fejezetben fogok részletesen ismertetni. 

 

 

 



Veress István: Új értékesítési és kommunikációs eszközök a biztosítási szektorban, különös tekintettel a kockázat egyes kérdéseire Ph.D. disszertáció 

 24

2.3. táblázat, Biztosító társaságok díjbevétele  

 2004 évi díjbevétel 
(millió forintban) 

változás               
% (2004/2003) 

Allianz Hungária Biztosító 155 055 -0,73 

Generali-Providencia Biztosító 102 414 8,41 

ING Biztosító 67 014 6,66 

AB-Aegon Biztosító 66 912 8,86 

OTP Garancia Biztosító 55 602 -9,05 

Uniqa (AXA) 30 195 5,72 

Forrás: MABISZ évkönyv, 2005. 

 

A kisebb biztosítók közül a KÖBE-t és a Magyar Posta Biztosítót emelem ki, melyek alacsony áras 

Kgfb termékeikkel jelentős piacszerzést könyvelhettek el 2003-ban. A gépjármű üzletágban szintén 

az alacsony áraival (kiemelten a Kgfb) jelentős részt szerzett meg az Európa Biztosító is. Az 

árverseny egyre nagyobb szerepet kap az ügyfélért vívott harcban. 

 

2.4. táblázat, Piacvezető biztosítók mátrixa 

Szelektív versenytárs Kényelmes versenytárs 

AB-Aegon, ING Biztosító Allianz Hungária Biztosító, Generali-
Providencia Biztosító 

Kiszámíthatatlan versenytárs Tigris típusú versenytárs 

Uniqa OTP-Garancia 
Forrás: saját összeállítás 

 

Az elemzés fontosabb következtetései: 

 Az OTP-Garancia Biztosító és az Allianz is kisebb díjbevétel csökkenést volt kénytelen 

elkönyvelni 2004-ben a Kgfb piacvesztésük miatt,  

 Az Uniqa, mint új név a hazai piacon (de nem új biztosító!) intenzív marketing bevezető 

kampányba kezdett 2004 év elejétől, és növeli piaci részesedését, 

 A Generali-Providencia infláció feletti díjbevétel növekedést mutatott, de a Kgfb piacon 

veszített részesedéséből 2003-ban. Szekunder információim alapján a nem hatékony 

marketingkommunikáció, és a helytelen ügyfél-kezelés miatt, 

 2001-től megjelennek a maximarketing kampányok a biztosítási szektorban, az Internetet 

és a hagyományos médiákat egyaránt használják a biztosítók. 
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2.2.7. Jogszabályi környezet 
 Kötelező gépjárműbiztosítási területen elfogadásra került a teljes árfelszabadítás. 

 Pénzmosással kapcsolatos jogi szabályozás az ügyfelek azonosítására vonatkozóan 2002 

május 1-től hatályba lépett, és jelentősebb fennakadásokat okozott a virtuális értékesítésben. 

 A biztosítás adókörnyezete kedvezően változott, belföldi székhelyű biztosítóval kötött élet-

és nyugdíjbiztosítás adóévben megfizetett díjának 20%-a személyijövedelemadó 

kedvezményként érvényesíthető (2003 évtől). Magánszemély által évente igénybe vehető 

biztosítási adókedvezmény maximális összege 100 000 forintra emelkedett. 

 1999. január 1-től bevezették a vagyonbiztosítások díja után fizetendő 1%-os tűzadót, 

melyet a biztosítótársaságok megtámadtak az Alkotmány Bíróság előtt. A formai hibák 

korrigálása után a tűzadót elrendelő jogszabály hatályossá vált. 

 Kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. tv. értelmében közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) azoknak a 

közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő 

szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy 

szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók, kereskedelmi partnerek 

tájékoztatása, üzletkötés előmozdítása érdekében. [Allianz KompozitIV, 2002]. 

 Biztosítótársaságok számára előírt biztonsági tőke minimuma megváltozott, ágazattól 

függően az eddigi 150-350 millió 500, illetve 750 millióra növekedett. A következő évektől 

a biztonsági tőke már csak az inflációt követően fog változni. 

 

2.3. Változások a biztosítási szektorban 
Összefoglalva és kibővítve az előző fejezet megállapításait, a biztosítási szektor 1999-től napjainkig 

az erős koncentráció jellemzi. A piac teljes díjbevételének közel 2/3-át a piacvezető négy biztosító 

társaság adja. 2002-től fokozódik az árverseny, kiemelten a Kgfb üzletágban. Az új értékesítési 

csatornák megjelenésével párhuzamosan „csatorna engedményt” kínálnak a biztosítók: ha az ügyfél 

online köti meg új biztosítását 5-15%-os díjkedvezményben részesülhet. A biztosítási piac 

változásával párhuzamosan a biztosítási célcsoport szokásai, igényei, és elvárásai is megváltoztak: 

az ügyfeleknek növekszik a szolgáltatás igénye, gyors termék-összehasonlíthatóságot, 

díjkedvezményeket, 24 órás kiszolgálást várnak a biztosítójuktól. A hibás teljesítés, a lassú 

kiszolgálás, vagy a nem várt díjemelés azonnali biztosítóváltást okozhat (2003-ban a Kgfb-t váltó 

ügyfelek száma megtízszereződött az előző évhez viszonyítva!). Az ügyfél a biztosítóját a 

szolgáltatói ipar más vállalataival hasonlítja össze, és hasonló, vagy magasabb kiszolgálási 

színvonalat vár el. 
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A telefonos, vagy az Internetes elérhetőség már nem versenyelőnyt biztosító tényező (mint 1999-

ben volt), hanem alapelvárás az ügyfelek részéről. A gazdaság, az információ-technológia, az 

életszínvonal és az életkörülmények változásával párhuzamosan átalakulnak, módosulnak a 

fogyasztói szokások, és az Internet-használat általánossá válásával megjelenik egy „új típusú” 

fogyasztó, az e-fogyasztó. 

 

Az e-fogyasztó jellemzői: 

 Begubózás, elrejtőzik a világ elől, 

 Átlagosnál többet vásárolnak szoftvert, hardvert, 

 Jól ismerik az Internetet, 

 Nem szeretik a hosszas bevásárlásokat, 

 Nem követik a „trendi” irányzatokat, 

 Változó vásárlási szokások (lehető legmagasabb technikai színvonalú termék, legjobb 

márkák egyike legyen, nagyobb teljesítményű, mint az előző verzió), 

[Törőcsík et al., 2002: 64-69.]. 

Az új fogyasztó az új értékesítési csatornától azonnali árajánlatot, alacsony árakat, gyors 

összehasonlíthatóságot, adatvédelmet, magas színvonalú ügyintézést, ügykövetést vár. A biztosítók 

ezért az erősödő (ár)verseny hatására, a változó fogyasztói igényeknek megfelelően alakították át 

kommunikációjukat, és elkezdték a hagyományos marketingkommunikációs eszközök (TV, rádió, 

nyomtatott sajtó, óriásplakátok) mellett új kommunikációs eszközöket (DM, e-mail, bannerek, 

micro-site-ok, telemarketing) is alkalmazni [Cronin, 1997]. A hagyományos értékesítési csatornával 

(ügynökök, fiókhálózat) párhuzamosan megjelenik az új elektronikus értékesítési csatorna. 

Interneten keresztül az 1990-es évek elején kezdték el a biztosítók termékeiket kínálni, először az 

USA-ban, Németországban, és Angliában [SAS System Journal, 1999]. Magyarországon 1999-ben 

jelentek meg az első Internetes termékek. Két elektronikus biztosításkötési módszert 

különböztetünk meg: a biztosítók saját honlapjaikon kínálják (saját) biztosítási termékeiket, vagy az 

ügyfél az alkuszi portálokon keresztül válogathat különböző biztosító társaságok különböző 

termékei között. Az alkuszi portálok intenzív fejlődése 2001-ben kezdődött hazánkban. Amerikában 

az e-biztosítások nagy része már alkuszi portálokhoz kötődik, az INSWEB, vezető amerikai alkuszi 

portál 15 millió ügyféltranzakciót bonyolított le 2002-ben [Luttenberger, 2003]. Az Internet 

vállalati felhasználásának fejlődését a vállalatok (és a biztosítók) webes megjelenése alapján két 

csoportra lehet szétválasztani: 

1. vállalati weboldalak, 

2. marketing weboldalak. 
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A vállalati weboldalak alapvetően PR-funkciókat töltenek be, a marketing weboldalak már 

értékesítési feladatokat is elláthatnak [Eszes et al., 2002:123-124.] 

A biztosítók esetében az Internet alkalmazásának fázisai: 

 Általános termék információs feladatok, termék-és, cégismertetők a honlapon, 

 Értékesítési részfeladatok megjelenése a weben: kínálatösszesítő lapok kialakítása (demand-

aggregators, comparison shopping sites), ahol offline partnerbiztosítók segítségével az 

ügyfelek azonnali információkat kapnak, az ajánlatokat össze tudják hasonlítani. A 

kiválasztás után az adott biztosító ügynöke felkeresi az ügyfelet és megköti a biztosítási 

szerződést [European Good Practice Guide, 2002], 

 Következő lépés a csak Internetes biztosítók megjelenése. A hazai biztosítási piacon 

nincsenek jelen ilyen társaságok, 

 Internetes brókercégek megjelenése, 

 Hagyományos biztosítók az Interneten. 

[Gergály, 2001] 
Az új marketingkommunikáció, és az új értékesítési csatorna a hagyományos biztosítási termék 

módosítását követelte meg: megjelenik az „új termék”, az e-biztosítás. Az e-biztosítás termék 

legfontosabb jellemzője az egyszerű moduláris felépítés, és könnyű áttekinthetőség. A termék 

„megvásárlási ideje” akár 5-10 percre is lerövidülhet [Ebizt szolgáltatásai, ebizt.hu, 2004]. 

Az „online-osított” termékek megjelenése a hazai piacon (kronológiai sorrendben): 

 Kgfb (1998-1999.), 

 Lakásbiztosítás (1999-2000.), 

 Életbiztosítások (2000.), 

 Utasbiztosítások (2001.), 

2.4. Rövid kitekintés a külföldi biztosítási szektorra 
Magyarországon az új értékesítési csatornát 1999-ben kezdték el bevezetni, és alkalmazni a 

piacvezető biztosítók, több mint egy évtizedes késéssel az európai és Észak Amerikai 

biztosítótársaságokhoz képest. 1984-ben indult az angliai Direct Line, mely egyike volt az első 

direkt biztosítóknak: egyszerű autóbiztosítási termékkel indult el a cég, melyet korszerű telefonos 

ügyfélszolgálat támogatott. Az értékesítést kezdetben csak hagyományos 

marketingkommunikációval támogatta (nyomtatott médiumban hirdettek túlnyomó részben). 

 

A Standard Life a 90-es évek elején más úton indította el az értékesítést. Különálló 

adatrendszereket egyesített marketing adatbázissal, és ezt kapcsolta össze a call centerével. Másfél 

millió ügyfeléről rendelkezik naprakész információval. Az adatbázisokon alapuló kitelefonálás az 
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értékesítési tevékenységük 80%-át jelentette. Hagyományos marketingkommunikációs eszközöket 

nem használtak, döntően DM-kampányokra támaszkodnak. 

 

Németországban csaknem egy évtizeddel később indult be a direkt biztosítás. 1992-ben az Ontos 

Versicherung autóbiztosítások értékesítésével kezdte meg tevékenységét, és 1998-ban már 2%-os 

piaci részesedést ért el. Gyors ügyfélszolgálat és alacsonyabb ár volt a két legfontosabb ügyfél 

akviráló tényező [Insurance Companies, 2003]. 

 

Közös vonás az előbb felsorolt biztosító társaságoknál, hogy alacsony árakkal, magas szintű 

szolgáltatással (gyors ügyfélkezelés, folyamatos – 24 órás- rendelkezésre állás), és hatékony 

direkt,- és online marketing kampányokkal érték el sikereiket. 
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3. A MARKETING SAJÁTOSSÁGAI ÉS ÚJ ESZKÖZEI A BIZTOSÍTÁSI 
SZEKTORBAN 
 

3.1. Marketing elméleti megközelítések a biztosítási szektor jellegzetességeinek a tükrében 
A biztosítási szektor jelentősen átalakult az utóbbi évtizedben. A hagyományos (ügynök és 

fiókhálózat) értékesítési csatorna mellett megjelent a telefonos és az Interneten keresztüli 

értékesítés, és ezzel párhuzamosan az új csatornát támogatva új marketingkommunikációs eszközök 

is helyet kaptak a biztosítók marketing tervében. Ebben a fejezetben a szolgáltatásmarketing, a 

direktmarketing, és az online marketing egyes elméleti kérdéseit, és eszközrendszerét mutatom be a 

biztosítási szektor sajátosságainak figyelembe vétele mellett. A fontosabb elméleti modellek 

összefoglalásán túl, azokat felhasználva bemutatok egy biztosítási szektorra átalakított szolgáltatás-

minőség elvi modellt, és rámutatok gyakorlati alkalmazási lehetőségeire.  

3.1.1. Szolgáltatásmarketing egyes kérdéseinek elméleti áttekintése 
A szolgáltatások jelentősége hazánkban is növekedett az utóbbi évtizedben. A 

szolgáltatásmarketing csak néhány évtizedes múltra tekint vissza, kialakulását a 60-as évek végén a 

szolgáltató szektor dinamikus fejlődése hívta életre. A szolgáltatásmarketinget, mint önálló 

szakterületet, a 80-as években kezdték elismerni. A jelenlegi versenyhelyzetben – vizsgáljunk 

bármilyen szektort – egyre nehezebb tisztán márkával, vagy termék image-dzsel versenyezni, vagy 

versenyelőnyt elérni [Jobber, 1998.]. A 90-es évek közepén a magyar nagyvállalatok, és a biztosító 

társaságok jelentős része elsődleges differenciáló tényezőnek még az árat tekintette: árral lehet 

vevőt szerezni, vagy megtartani. A piaci változások, a szabályozói környezet változása, és a 

fogyasztói szokások átalakulása stratégiájuk átgondolására kényszerítette a piaci szereplőket. Az 

árérzékeny fogyasztók mellett egyre növekvő arányban jelentek és jelennek meg a minőségi 

szolgáltatásokat igénylő vevők. A szolgáltatás-nyújtás fontosságát felismerték a biztosítók is: a 

szolgáltatással ellátott termékek nem csak megkülönböztetést jelenthetnek a versenytársakhoz 

képest, hanem igazi versenyelőnyt is eredményez a minőségi szolgáltatás [Horváth, 2001.]. A 

szolgáltatások marketingjének sajátosságait a szolgáltatástermék jellegzetességeiből kiindulva kell 

meghatározni. A szolgáltatás Veres Zoltán megfogalmazása szerint egy nem-fizikai természetű 

problémamegoldás [Veres, 1998:26]. A Bauer-Berács szerzőpáros a kézzelfoghatóság hiányára, a 

fogyasztás és a termelés egyidejűségére helyezi a hangsúlyt [Bauer et al., 1992.]. Híressé vált 

marketing szállóige lett Levittnek az idézete, miszerint „az emberek nem termékeket vásárolnak, 

hanem előnyöket vesznek”. Ebből a megközelítésből a termék és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás 

együttese alkot a vevő számára értéket. 
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Kotler megfogalmazásában a piacon nem pusztán a termékek fizikai megvalósulásai versenyeznek 

egymással, hanem a fizikai termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások együttesen. A 

legteljesebb szolgáltatás-definíciót Kotler adja: „A szolgáltatás egy olyan cselekvés, vagy 

teljesítmény, amelyet egyik fél nyújt a másiknak, és amely lényegét tekintve nem tárgyiasult, és nem 

eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem.” 

[Kotler, 1998:515.] 

3.1.1.1. Szolgáltatástermék jellemzői 

A vállalat ajánlata a vevő felé vagy tisztán fizikai terméket jelent (a gyakorlatban ez már egyre 

kevésbé jellemző), vagy az ajánlat tartalmaz kisebb, nagyobb szolgáltatási részt is.  

Kotler öt kategóriát különböztet meg. 

 Tiszta, tárgyiasult termék, 

 Tárgyiasult termék, kísérő szolgáltatással, 

 Hibrid ajánlat, 

 Jelentős szolgáltatás, kisebb kiegészítő termékkel, 

 Tiszta szolgáltatás. [Kotler, 1998: 515.] 

Az első kategóriába egyre kevesebb termék tartozik. Az alapvető élelmiszerek, alacsony 

árkategóriájú, technikailag egyszerű fogyasztási cikkek. A forgalomban lévő termékek 

túlnyomórésze együtt jár valamilyen szolgáltatással. Levitt szerint egy termék minél összetettebb, 

annál gyakoribb, hogy a terméket szolgáltatás kíséri. Számítógép, autó, vagy egy háztartási tartós 

fogyasztási cikk (mosógép, porszívó) eladását mindig követi valamilyen szolgáltatás. A biztosítási 

termékeket, és a banki termékeket is leginkább a „jelentős szolgáltatás, kiegészítő termékkel” 

kategóriába lehet besorolni, mivel a biztosítás, illetve a biztonság ígérete, mely elhangzik a biztosító 

társaság részéről nem tárgyiasul, vagy minimálisan tárgyiasul a fizikailag is megfogható biztosítási 

kötvényben. A biztosítási termékek egyik csoportja köthető valamilyen szolgáltatáshoz, másik 

csoportja nem. Az életbiztosítások és nyugdíjbiztosítások valamilyen pénzügyi szolgáltatáshoz 

kapcsolódnak a lejárat időpontjában, a felelősség, -és vagyonbiztosítások általában „nem adnak 

szolgáltatást”, illetve káresemény bekövetkezésekor nyújt pénzügyi szolgáltatást. Marketing 

nézőpontból vizsgálva a szolgáltatást az alábbi négy elsődleges tulajdonság különbözteti meg a 

fizikai termékektől (a HIPI-elv szerint):  

 Változékonyság (Heterogeneity), 

 Nem-fizikai természet (Intangibility), 

 Nem tárolható jelleg (Perishability), 

 Elválaszthatatlanság (Inseparability). [Veres, 1998: 35-36.] 
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3.1.1.2. Szolgáltatási modellek 

A szolgáltatások fizikai jellegének tipológiája szerint Lovelock mátrixba foglalta a szolgáltatásokat 

annak függvényében, hogy milyen jellegű a szolgáltatási ügylet, és kire vagy mire irányul a 

szolgáltatás tárgya. A két változó ismeretében elhelyezhető a biztosítási ágazat a mátrixban. 

Lovelock szolgáltatási mátrixa – bár áttételesen – de a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

kockázatérzetre is rámutat. Vannak kétszeresen fizikai természetű szolgáltatások, ezek a 

Lovelock-féle mátrix [Lovelock, 1983] jobb felső sarkában helyezkednek el (mint például 

szállítmányozás, vagy a mosodai szolgáltatások), ahol a kockázat viszonylag jól kiszámítható. A 

nem kézzel fogható tevékenységek, és az emberi szellemre irányuló szolgáltatások esetében, ahol a 

szolgáltatás kétszeresen is nem-fizikai jellegű, a kockázatérzet fokozottabban jelentkezik (például 

oktatás, vagy műsorszolgáltatás). A szolgáltatás jellemzőinek eredőjeként a szolgáltatást 

igénybevevőnél és a szolgáltatónál is jelentős a kockázatérzet halmozódás. Kockázatérzet 

jelentkezik az első vásárlásnál, és az igénybevételi folyamatban egyaránt (vevői oldal). Magas a 

szolgáltató kockázatérzete is, mivel a vevői elégedettség mérése, és a folyamatos magas színvonalú 

szolgáltatás biztosítása, és ellenőrzése sokkal több problémát vet fel, és összetettebb feladat, mint a 

fizikai termékek piacán [Veres, 1998]. A mindkét oldalon jelentkező kockázatérzet csökkenthető, 

ha a vevő és a vállalat hosszú távú kapcsolata bizalmon alapszik az együttműködésből származó 

kölcsönös előnyök kiépítése mellett [Gordon, 1998]. A biztosítási szolgáltatás elhelyezése a 

Lovelock-féle szolgáltatási mátrixban a tárgyakra irányuló szolgáltatások és a nem-kézzelfogható 

tevékenységek metszéspontjában helyezkedik el. 

 
3.1. táblázat, A szolgáltatások fizikai jellegének tipológiája Lovelock szerint 

Kire vagy mire irányul közvetlenül a szolgáltatás? Milyen jellegű a 
szolgáltatásügylet? 

Emberek Tárgyak 

Az emberi testre irányuló 
szolgáltatások 

Termékekre és egyéb fizikai javakra 
irányuló szolgáltatások 

Kézzel fogható 

tevékenység 
• Egészségvédelem, 
• Utas szállítás, 
• Szépségszalonok, 
• Konditermek, 
• Éttermek, 

• Hajvágás, 

• Szállítmányozás, 
• Ipari berendezések javítása, 
• Házfelügyelői szolgáltatások, 
• Mosoda és vegytisztítás, 
• Tereprendezés, parkosítás, 

• Állatorvosi szolgáltatás, 
Az emberi szellemre 
irányuló szolgáltatások 

Nem-kézzelfogható vagyontárgyakra 
irányuló szolgáltatások 

Nem-kézzelfogható 

tevékenység 
• Oktatás, 
• Műsorsugárzás, 
• Információ szolgáltatás, 
• Színházak, 

• Múzeumok, 

• Bank, 
• Jogi szolgáltatások, 
• Könyvelés, 
• Biztonsági szolgáltatás, 

• Biztosítás, 
Forrás: Veres, 1998:30 old. 
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A szolgáltatásmarketing és a hagyományos marketing közötti különbség mélyebb magyarázatát adja 

az Eiglier-Langegard-féle modell. Ez a modell alkalmas arra, hogy a biztosítási szolgáltatás 

összetettségét bemutassam. A biztosítási szolgáltatás igénybevétele esetén vagy az ügyfél keresi fel 

a biztosítót, vagy az ügyfelet keresi fel a biztosító. Az első esetben a frontvonal személyzetével, a 

mesterséges környezet kialakításával, a második esetben az ügynök külső és belső emberi 

tulajdonságaival, valamint a kiszolgáló technikával (laptop, mobiltelefon vagy „kockás-füzet”) 

találkozik az igénybevevő. A fiók felkeresése esetén az épület belső és külső kialakításával, szín-és 

formavilágával, berendezési tárgyaival is találkozik az ügyfél. A szolgáltatás igénybevétele során 

nem csak primer és belső kapcsolatokkal szembesül az igénybevevő, hanem egymással is 

találkoznak, vagy párhuzamos biztosítási tranzakciókban vesznek részt, és befolyásolhatják egymás 

döntéseit. Az egymásra hatás, a vevőt ért benyomások így hatványozottan fordulnak elő [Manning, 

1999]. A szolgáltató vállalat és a vevő kapcsolata a vásárlás (a szolgáltatás igénybevétele) 

folyamatában sokkal összetettebb, mint egy fizikai termék megvételénél. Eiglier-Langegard 

modellje érzékelteti a többirányú kapcsolatot, és az egymásra hatásokat. 

 
3.1. ábra, Eiglier-Langeard szolgáltatásmarketing alapmodellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Veres, 1998: 33. old. 

Megjegyzések: 
Primer és belső kapcsolatok  
„B” primer kapcsolatai   
„A” és „B” egyidejű jelenlétéből adódó kapcsolatok  

 

A szolgáltatások négy alapsajátosságának figyelembe vételével Parasuraman és társai megalkották a 

szolgáltatás-minőség modelljüket, mely a fogyasztó és a szolgáltató közötti összetett kapcsolatot 

mutatja be a szolgáltatási folyamatban. A modell kiemeli a kommunikáció kitüntetett szerepét a 

szolgáltatási folyamatban, melyet a 3.2. fejezetben fogok részletesen feltárni. 
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személyzet 
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B igénybevevő 

B szolgáltatás 
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A modell egyik legfontosabb következtetése: „..a vállalat feladata, hogy lehetőség szerint 

csökkentse a fogyasztók elvárásai és a ténylegesen nyújtott szolgáltatások közötti eltérést.” [Bauer 

et al., 1992:161.]. A szolgáltatást nyújtónak olyan vezetési, fejlesztési, szervezési és 

minőségellenőrzési feladatokat kell végeznie, amelyek segítségével elérheti, hogy a vevők (a 

szolgáltatást igénybevevők) a lehető legelégedettebbek legyenek a kapott szolgáltatással, az elvárt 

szolgáltatás és a tapasztalt szolgáltatás közötti eltérés minél kisebb legyen. 

 

3.2. ábra, A szolgáltatás-minőség elvi modellje 

 

Forrás: Parasuraman-Zeithaml-Berry, 1985:49. old. 

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos marketingfeladatok jelentősen összefüggnek az emberi 

tényezővel. A legtöbb szolgáltatás igénybevételénél a vevő találkozik a kiszolgáló (eladó) 

személyzettel, vagy ügyfélszolgálati munkatárssal [Nielsen, 2002]. Az új értékesítési csatornával 

kapcsolatban kiemelem, hogy biztosítások értékesítésénél a „személytelenség” gyakran előnyös is 

lehet! Az ügynök rossz kommunikációs képessége, hiányos tudása akár az üzletkötés meghiúsulását 

is eredményezheti. Jobber az elvárt és az észlelt szolgáltatási színvonal közötti eltérés, vagyis a 

vevő által elvárt és a valójában észlelt szolgáltatás minősége között négy akadályozó tényezőt, 

korlátot mutat be. 
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1. sz eltérés 
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 1. tényező: Félreértelmezés, ami abból származik, ha a szolgáltató félreismeri a vevő 

elvárását. Alapvetően a marketingkutatás hiányára vezethető vissza. 

 2. tényező: Nem megfelelő készletek: a vállalat vezetői ismerik a vevői igényeket, de 

költségtakarékossági szempontok miatt nem akarják a megfelelő készletmennyiséget 

tartalékolni. 

 3. tényező: Nem megfelelő kiszolgálás: a vállalat vezetői ismerik a vevői igényeket, 

megfelelő készlettel rendelkeznek, de az eladó személyzetet (front office) nem megfelelő 

módon választják ki. A kiszolgálást (a szolgáltatási minőséget) lerontja, ha az eladó 

udvariatlan, modortalan, rosszak a kommunikációs képességei, nem visel formaruhát, vagy 

nem megfelelő az öltözete, gyenge a probléma megoldóképessége. 

 4. tényező: Túlzott ígéretek: amikor a vevő az elvárásait a vállalat ígéreteihez 

alkalmazkodva alakítja ki, de a tényleges szolgáltatás ez alatt marad. Okozhatja ezt túlzó 

reklám, eladóhelyi üzenet (például 5 percen belüli kiszolgálást ígér, de valójában ennél jóval 

hosszabb időt vesz igénybe), vagy megtévesztő hirdetés.[Jobber, 1998.] 

A minőségi szolgáltatás biztosításának a kulcsa, hogy a vállalat megértse a vevői elvárásokat és 

legalább az elvárási szinten teljesítse. A szolgáltatást igénybevevő nemcsak a szolgáltatást értékeli, 

hanem a szolgáltatás igénybevétele közben tapasztaltakat (környezet, személyzet), és szolgáltatás 

igénybevétele utáni szervizt is. „A jól vezetett szolgáltató cégek nagy gondot fordítanak arra, hogy 

a fogyasztó a látható elemekből kedvező következtetést vonjon le…” [Hoffmann, 2000:427]. 

Parasuraman szerint tíz jellemző alapján lehet a szolgáltatást, és a szolgáltatás végeredményét 

értékelni: 

1. Elérhetőség: a megfelelő időben és helyen a szolgáltatás elérhető-e? 

2. Megbízhatóság: a vállalat és az eladó személyzet megbízható-e? 

3. Hitelesség: a vállalat üzeneteiben, és az eladók a személyes találkozás során mennyire 

adnak hiteles tájékoztatást, és információt a vevőknek? 

4. Biztonság: a szolgáltatás kockázatmentesen igénybe vehető? 

5. A vevő megértése: a szolgáltató megérti a vevői elvárásokat? 

6. Reakcióképesség: a szolgáltató milyen gyorsan reagál a vevő problémáira, kéréseire? 

7. Udvariasság: az eladó személyzettel szembeni követelmény teljesül-e? 

8. Jártasság: a kiszolgáló személyzet megfelelő tudással, szakismerettel, és a szükséges 

képességekkel rendelkezik-e? 

9. Kommunikáció: világos és egyértelmű a szolgáltatás a vevő részéről? 

10. Kézzelfogható dolgok: a vállalat mennyire jól szervezi meg, alakítja ki a szolgáltatás 

igénybevétele során a kézzel fogható bizonyítékokat. 
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A 10 tényezőből 6 tényező az emberi tényezővel van összefüggésben. A McCarthy-féle 4P-t 

Booms és Bitner kibővítette, az így kapott tényezőket nevezik a szolgáltatás 7P-jének: 

 Termék (product), 

 Ár (prize), 

 Értékesítési csatorna (place), 

 Promóció (promotion), 

 Emberi tényező (people): minden olyan személy, aki részt vesz a szolgáltatásügylet 

létrejöttében, 

 Tárgyi elemek (physical evidence): az a környezet, ahol a szolgáltatást nyújtják, ahol az 

interakció zajlik, 

 Folyamat (process): mindazon műveletek, eljárások, folyamatok összessége, amelyek a 

szolgáltatást létrehozzák. 

3.1.1.3. Szolgáltatás-minőség modell a biztosítási szektorra alkalmazva 

Modellem felépítése során az előző pontban szereplő szolgáltatási modelleket, és a biztosítási 

szektor sajátosságait vettem figyelembe. Felhasználtam a Parasuraman-Zeithaml-Berry és a Kolos-

féle [Kolos, 1997] modellek egyes elemeit, és elméleti összefüggéseit. 

 

3.3. ábra, A szolgáltatás-minőség biztosítási modellje 

 

Forrás: Parasuraman-Zeithaml-Berry, 1985:49. alapján saját összeállítás. 
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A biztosító társaságok is -hasonlóan más szolgáltatókhoz- hibátlan szolgáltatást, kiváló 

szolgáltatásminőséget akarnak nyújtani. A modellem a sikertelenséget 4 tényezőben („eltérés” 

jelölések) foglalja össze. A biztosító akkor tud megfelelő (a meghirdetett) szolgáltatásminőséget 

nyújtani, ha ezeket az eltéréseket ki tudja küszöbölni. 

1. számú eltérés: az ügyfél már rendelkezik a biztosítóról, vagy a biztosítási termékről előzetes 

ismerettel, ami lehet múltbéli tapasztalat, vagy ismerőstől kapott információ, vásárlási élmény. Az 

ügyfél ennek megfelelően alakítja ki az elképzeléseit. Jelentékeny hibaforrás, és minőségcsökkentő 

tényező lehet, ha az ügyfél túlzott elvárásokat támaszt a biztosítóval, vagy a biztosítási termékkel 

kapcsolatban. Kedvezőtlen hírek, vagy rossz tapasztalatok esetén az ügyfél vélhetően nem kerül 

kapcsolatba a biztosítóval. 

2. számú eltérés: az ügyfél elképzeléseit, elvárásait a felsővezetés ismeri, de nem határoz meg 

objektív mérési eszközöket az ügyfélszolgálattal kapcsolatban: milyen legyen a kiszolgáló 

személyzet öltözéke, magatartási normák, maximális várakozási idő, a belső környezet kialakítása. 

Objektív „szabályok, előírások” nem kerülnek megfogalmazásra. 

3. számú eltérés: az ügyfél a termék megvásárlása után passzív szakaszba kerül, ami 

értelmezésem szerint azt jelenti, hogy megkötötte a biztosítási szerződést, de mivel nem történik 

semmilyen (kár)esemény, amely a szerződést „aktiválná”, ezért az ügyfél várakozik, és díjat fizet. A 

káresemény bekövetkezésekor, vagy a biztosítási szerződés lejárata esetén (egyes életbiztosítási 

formáknál) az ügyfél felkeresi a biztosítót (lehet telefonos bejelentés, levél, fax vagy e-mail), és a 

szerződésben rögzített bejelentési kötelezettségét megteszi. A passzív állapot aktívvá válásánál 

hibaforrás lehet: udvariatlan kiszolgálás, megtévesztés, probléma áthárítás, lassú kiszolgálás, téves 

információszolgáltatás, a követelés teljesítésének (indokolt vagy indokolatlan) megtagadása. 

4. számú eltérés: a biztosító marketingkommunikációja kialakítja a vállalat image-ét. Az ügyfél 

a reklámüzenetek ismeretében felkeresi a biztosítót, de a szolgáltatás (első)igénybevétele során azt 

tapasztalja, hogy nem teljesülnek az ígéretek: például lassú a kiszolgálás, nem veszik fel a telefont, 

folyamatosan „várakozóba teszik”, elhúzódik a kárügyintézés. Az ígért és a tényleges szolgáltatás 

közötti eltérés az ügyfél csalódottságát, szélsőséges esetben a kapcsolat megszakítását okozza. 

 

3.1.2. A direktmarketing egyes kérdéseinek elméleti áttekintése 
Az előzőekben két szolgáltatásmarketing alapmodellt, és a biztosítási szektorra átalakított 

szolgáltatás-minőség modellt mutattam be. Ebben a fejezetben a direktmarketing biztosítási 

szektor szempontjából fontosabb elméleti összefüggéseit, és eszközrendszerét ismertetem. 
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A direktmarketing fontos eszköz a biztosítótársaságok kezében, mert jelentős ügyfél-

adatállománnyal (az Allianz Hungária biztosító több mint 3 millió ügyfél-adatait kezeli) 

rendelkeznek, melyet ügyfélgondozásra, ügyfélmegtartásra, vagy keresztértékesítésre is fel tudnak 

használni. A direktmarketing egyik legjobb és legpontosabb, adatbázis alapú megközelítését adja 

Tapp: „A direktmarketing olyan marketingmódszer, amely az egyedi fogyasztók adatbázisba 

rendezett adatain alapszik.” [Tapp, 1999: 19].  

Pontos definíciót ad a direktmarketingre a Móricz és Téglássy szerzőpáros: A direkt reklám lényege, 

hogy közvetlen kapcsolatot teremt a termelő vagy szolgáltató és a fogyasztó között. Célja, hogy 

azonnali cselekvést serkentsen…” [Móricz et al., 1996:114]. 

A vevők közvetlen felkeresésére, megszólítására helyezi a hangsúlyt Sándor Imre, amikor a 

direktmarketing összefoglaló definícióját adja: „…a direktmarketing az összes lehetséges 

marketing-és kommunikációs eszköz alkalmazását jelenti a közvetlen vevőkapcsolat 

létrehozásában.” [Sándor, 1997:223]. 

A direktmarketing és a hagyományos marketing közötti különbséget emeli ki Hoffmann Istvánné: 

„A direktmarketing látszólag kis mértékben tér el a reklámozástól, hiszen mindkét tevékenység 

valamilyen fizetett médiát használ céljai megvalósításához. A legnagyobb különbség közöttük a 

kommunikációs célban található.” [Hoffmann, 2002:9.]. 

A direktmarketinget reklámpszichológiai oldalról közelíti meg Móricz Éva: „A reklám sikere nem 

az eredetiségétől függ, hanem…hogy egy bizonyos meghatározott csoportnak-lehetőleg minél több 

tagját aktivizálja”. [Móricz, 2000:26]. 

A direktmarketinget 5 megkülönböztető tulajdonság jellemzi a tömegmarketinggel szemben: 

 Nem nyilvános: az üzenet rendszerint egy meghatározott személyhez szól, 

 Testre szabott: az üzenet vagy egy konkrét személynek, vagy személyek csoportjának szól 

(gyakori a „névre szóló” üzenet), 

 Aktuális: gyorsan eljuttatható a célszemélyhez, és ezért az üzenet tartalma „naprakész”, 

friss. Az eljutási idő a másodperc tört részétől (e-mail) néhány napig (DM) terjedhet, 

 Interaktív: a célszemély válaszolhat, melyre újabb válasz küldhető, 

 Mérhető. 

A modern direktmarketing lényege, hogy a vállalat az első vásárlás alkalmával megszerzi a vevő 

lehető legtöbb adatát, a legnagyobb részletezettséggel (név, cím, telefon, fax, e-mail és egyéb 

személyes és termék/szolgáltatás specifikus információk), azért, hogy a vásárlást követően 

folyamatosan kapcsolatot tartson az ügyféllel, adatait és információ szükségletét az egyedi 

igényeknek megfelelően rendszerezze, és használja fel kampányai során. 
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A direktmarketing összekapcsolja a reklámozást és az eladást, sokszor szükségtelenné teszi a 

személyes értékesítést, vagy a kiskereskedelmet. A direktmarketing jól alkalmazható a biztosítási 

szektorban [Jutkins, 1999.]. A direktmarketing és a hagyományos marketing közötti különbség 

jól érzékelhető, ha mindkettőt stratégiai oldalról közelítjük meg. A hagyományos 

marketingstratégia középpontjában a 4P áll, olyan elemek, amelyek vállalaton belüli fejlesztésével 

magasabb értéket lehet kínálni a fogyasztóknak, mint a versenytársak. Ez egyfajta termékoldalról 

kiinduló stratégia. A direktmarketing stratégia ezzel szemben középpontba a fogyasztót helyezi, 

mivel a stratégia legfontosabb része a fogyasztóról megszerzett adat, információ. Ez a megközelítés 

nem azt jelenti, hogy a direktmarketing a 4P-t mellőzi, hanem azt, hogy elsődlegesen nem arra 

támaszkodik [Yadin, 2000]. A direktmarketing a hagyományos marketing eszközökkel szemben 

alkalmasabb lehet a vevők megtartására, törzsvevői kör kialakítására, vagy új vevők 

megszerzésére. Versenyelőnyt jelenthet a direktmarketing eszközöket alkalmazó vállalatoknak. 

Számos tanulmányból ismert a Pareto elv, mely szerint a vevők 20%-a adja az árbevétel 80%-át. 

Ezt módosítja Cooper és Kaplan, akik 20:225 szabályra hívták fel a szakma figyelmét. Szerintük a 

vevők 20%-a termeli a nyereség 225%-át, a fennmaradó 80% 125% veszteséget termel [Doyle, 

2002]. A direktmarketing alkalmas eszköz a vállalatnak a nyereséget hozó vevőkör megtartásában. 

 

3.2. táblázat, A fogyasztók elveszítésének okai 

Okok Százalék 
Elköltözött/meghalt 4 

Más céggel áll kapcsolatban 5 

Versenytevékenység 10 

Elégedetlen a termékekkel 14 

Nincs kapcsolat, az eladók viselkedése közömbös 65 

Forrás: Rapp et al., in Cram, 1994:114. 

 

A direktmarketing szerepét támasztja alá Rapp és Collins kutatása, mely a fogyasztók 

elveszítésének okait vizsgálta. A megkérdezettek 65%-a jelezte, hogy elégedetlen a kapcsolat 

minőségével, vagy az eladószemélyzettel. A direktmarketingnek fontos szerepe van abban is, hogy 

biztosítsuk a fogyasztót arról, hogy azt kap, amit elvár! A direktmarketing közvetlen kapcsolatot 

épít ki a vállalat és a fogyasztó között. A direktmarketinget proaktív magatartás jellemzi: előbb 

veszi fel a vállalat a kapcsolatot a fogyasztóval, és nem várja meg azt a pillanatot, amikor a vevő 

már a tényleges problémájával keresi fel. 
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3.1.3. Online marketing egyes kérdéseinek elméleti áttekintése 
Az Internet alapjait, néhány számítógép összekapcsolásából nyert hálózatot, alig 40 évvel ezelőtt 

alkották meg amerikai hadászati szakértők, és az ebből kialakult világhálót mára több mint 1 

milliárdan használják. Az Internet új fejezetet nyitott az információs társadalomban, és a 

marketingben egyaránt. A world wide web bár csak néhány évvel ezelőtt ünnepelte 10 éves 

évfordulóját, fiatal kora ellenére is gyökeresen megváltoztatta az üzleti és a kommunikációs világot. 

Talán Tim Berners-Lee sem gondolta (a www megalkotója) , hogy mit is alkotott. A marketingben 

a 90-es években a legnagyobb változás, újdonság az online (vagy Internet) marketing megjelenése 

volt. A tömegmarketinghez képest új, és más megközelítési módot jelentett a szolgáltatás 

marketing, a kapcsolati marketing, majd újabb mérföldkövet jelentett a direktmarketing 

megjelenése. A direktmarketing korszerű technikával támogatott új eszközrendszert is kínált a 

felhasználóinak (az adatbázisok kezelése magas fokú számítástechnikai tudást, és fejlett 

számítástechnikát követel meg hardver és szoftver oldalról egyaránt) [Zétényi, 1999]. A 

direktmarketing egy interaktív marketing rendszer, mivel eszközrendszereinek felhasználásával 

mérhető reakciót, és/vagy üzletkötést is eredményezhet [Kotler, 1998:780]. A marketing rendszerek 

folyamatos változásának, fejlődésének egyik legjelentősebb „végterméke” az ezredforduló előtt az 

online marketing kialakulása. A Marketing Journal 1996-os egyik cikkének a főcímét idézem: 

„Multimedia ante portas” Kotler az online marketinget a direktmarketingből vezeti le, egy újabb 

módszerének tekinti: „Az online marketingcsatorna az, amit az ember számítógép és modem 

segítségével érhet el.” [Kotler, 1998: 794]. Az online marketing alapjaiban alakította át a vállalatok 

belső és külső kommunikációs rendszereit. 

A vállalati alkalmazás fázisai: 

 Új kommunikációs csatorna (vállalati honlap kialakítása), 

 Adatbázisok elérése és összekapcsolása, 

 A klasszikus marketingmunkát megkönnyítő eszköz (intranet, extranet), 

 Interaktivitást biztosító eszköz a vállalat és a vevő között, kétirányú kommunikáció 

lehetőségét kínálja, 

 Kommunikációs feladata mellett értékesítési funkciót is betölt. 

[Eszes et al., 2002: 35] 

 

Az online marketing eszközök alkalmazásának előnyeit foglalom össze Kotler alapján. A 

biztosítási szektorban az ügyfelek, és a biztosítók számára a táblázatban felsorolt minden előny 

jelentkezik. 
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3.3. táblázat: Az online marketing előnyei 

Felhasználók számára Ajánlattevők (vállalatok) számára 

Kényelem Gyors alkalmazkodás a piaci feltételekhez 

Információ Alacsonyabb költségek 

Kevesebb vita/vásárlói panasz Kapcsolatépítés 

 Az érdeklődők számának megismerése 

Forrás: Kotler, 1998: 794. 

 

A digitális forradalom alapjaiban változtatja meg eddigi elképzeléseinket - a térről, időről, tömegről 

alkotott fogalmak módosulnak. A vállalatoknak a jövőben nem kell, hogy fizikai telephelyük 

legyen, mert lehet virtuális, és működhet bárhol- vélekedik Kotler az online marketingről [Kotler, 

2000:239]. Az előző táblázat az online marketingnek csak az előnyös oldalát mutatta be. Primer és 

szekunder információkat alapul véve az előnyök mellett az online marketing hátrányait is 

bemutatom. A felsorolás az általam fontosabbnak tartott kedvezőtlen tényezőket mutatja be vállalati 

és ügyféloldalról. 

 

3.4. táblázat, Az online marketing előnyei és hátrányai 

 Potenciális felhasználók Ajánlattevők/vállalatok 

Előnyök • Kényelem, 24 órás rendelkezésre állás, 
• Folyamatos, frissített információk, 
• Személytelenségből származó 

előnyök, 
• Azonnali reakciók, 
• Olcsóbb árak, 

• Gyors alkalmazkodás a 
versenytársakhoz, 

• Alacsonyabb üzemeltetési költségek, 
• Adatbázis építés lehetősége, 
• Piackutatás, vevők alaposabb 

megismerése, 

Hátrányok • Személytelenség, 
• Új kockázati tényezők a vásárlási 

tranzakcióban, 
• Adatokkal történő visszaélések, 
• Kéretlen reklámok (e-mail-spam), 

• Nem alkalmazható minden 
termék/szolgáltatás esetében, 

• Költségigényes a folyamatos fejlesztés, 
• Keményebb versenyfeltételek, 
• Új kockázati tényezők megjelenése a 

vásárlási tranzakcióban, 

Forrás: saját összeállítás 

 
A szolgáltatásmarketing az emberi tényezőre helyezte át a hangsúlyt a termékcentrikus 

megközelítéssel szemben. A direktmarketing a közvetlen kapcsolatra és a mérhető vevői 

reakciókra összpontosít. Az online marketing esetében felértékelődik az emberi tényező, és 

mellette a vevők által rendelkezésre bocsátott információk szerepe (vevői adatbázisok, adattárházak, 

adatbányászat), fontos szerepet kap a kiszolgáló technológia (szoftverek, hardverek, kiegészítő 

multimédiás eszközök: kamerák, hangfalak, programok), és mindez a mérhetőség, az azonnali 

reakciók lehetőségét is kínálja. 
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A vállalatok az eddigi hagyományos marketing eszközök mellett fokozatosan alkalmazni kezdik az 

online kommunikációs eszközöket is, és maximarketing kampányokat alkalmaznak (Schulz, 

Roman, Rapp és Collins kifejezéseit használtam). Az eddigi egyeszközös, egyfázisú kampány 

helyett, a többeszközös, többfázisú kampány kerül a marketingstratégia eszköztárába. Az online 

marketing lehetőséget nyújt arra is, hogy online primer piackutatásokat végezzünk. A szakirodalom 

előnyei között emeli ki az alacsony kutatási költségeket, a rövid válaszidőt, a gyors adatkezelést. 

Hátrányként említi meg a személytelenséget, és az alacsony válaszadási arányt [Hollensen, 2004: 

155-156.]. 

 

3.2. Az Internet alkalmazási lehetőségei 
Az Internet a kommunikáció, a beszerzés és kereskedelem folyamatát gyorsabbá, és hatékonyabbá 

teheti. Az Internet alkalmazási területeinek kutatása a nagyvállalati szektort, kiváltképp az 500 és 

2000 fő közötti vállalatok e-stratégiáját helyezte előtérbe [Brehm et al., 1998]. Az Európai Unió 

nagyvállalatai között elvégzett reprezentatív kutatás, mely 1000 nagyvállalatot vizsgált 

megállapította, hogy az Internet megkönnyíti, egységesebbé és gyorsabbá teszi a vállalati 

ügyfélkapcsolati megoldásokat. A hagyományos ügyfélszolgálati irodán keresztüli ügyfélkapcsolat-

tartás (fiókhálózat), amelynek fenntartása költséges, munkaerő igényes, adminisztráció-centrikus, - 

előnytelen ma már mind az ügyfél, mind a vállalat számára [Green, 2002]. Ügyfél oldalról a 

munkaidőben végzett utazás (az ügyfélszolgálati irodák általában munkaidőben vannak csak 

nyitva), a parkolási költségek, a sorban állás, az ügyintézés bonyolult folyamata mellett a 

jelentékenyebb időráfordítást és a költségesebb voltát lehet a hagyományos vállalat-ügyfél 

kapcsolatnak kiemelni. Az Internet, akár az ügyfél, akár a vállalat oldaláról vizsgáljuk, hatékonyabb 

és költségkímélőbb megoldás az egymás közötti kommunikációban és üzleti kapcsolatokban 

egyaránt [Jankó et al., 2001]. 

Néhány, kiemelt felhasználási lehetőséget foglalok össze: 

Kommunikáció: 

 vállalati külső PR-eszköz (információ a cégről, cégtörténet, pénzügyi-gazdasági adatok, 

partnerek, éves jelentés), 

 vállalati belső hírújságok, belső PR, 

 e-CRM: kapcsolattartás a vevőkkel, ügyfelekkel (e-panaszkönyv, észrevételek rovat, e-

mailes ügyfélszolgálat, e-fórum, e-chat), 

 vevőszolgálat és vevőtanácsadás, ügyfélszolgálat, 

 online reklám, 

 levelezés, e-mail, (teljes körű kép, hang, szöveg kapcsolat az ügyféllel), 
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Értékesítés: 

 e-kereskedelem: Internet alapú vásárlások. B2B – vállalatok közötti kereskedelem, és a 

B2C – kiskereskedelem, vállalat és az egyedi vásárlók között. 

 e-adatcsere (EDI- Electronic Data Interchange): különböző üzleti dokumentumok 

számítógépes továbbítása. Előnye az ellenőrizhetőség, a gyorsaság és a papírmentes iroda 

lehetősége. 

 e-beszerzés: Interneten keresztüli termékek és szolgáltatások vásárlása, a beszerzések 

optimalizálása. 

 e-pályáztatás: a kiírt pályázatra jelentkező cégek ajánlatuk benyújtása után az Interneten 

keresztül licitálnak az árra és a feltételekre vonatkozóan a pályázat kiírójával. 

 online aukciók. 

 e-bank és e-broker: alkuszi tevékenység Interneten keresztül, 

 e-biztosítási portálok: biztosítási tevékenység végzése Interneten keresztül. 

[Jankó et al., 2002: 47]. 

A felsorolt felhasználási lehetőségek közül két területtel, az online reklámmal, és az e-

kereskedelemmel foglalkozom a következőkben részletesebben. 

 

3.2.1. Online reklám hazai alkalmazásának rövid áttekintése 
Online reklámokkal a fogyasztóknak csak egy meghatározott csoportja érhető el, földrajzi határok 

nélkül, de adott technikai feltételek megléte esetén. Szükséges, hogy rendelkezzenek számítógéppel 

(hardver: minimum 40GB winchester, videokártya, például GForce, memória 128-512 MB, ajánlott 

processzor 1,4-1,6 gigahertz, hálózati kártya vagy modem) és telefonos, (normál telefonos 56kbit/s, 

ISDN, ADSL, vagy hálózatos, esetleg műholdas hozzáférés) vagy kábeles Internet kapcsolattal. 

A BME-n működő ITTK intézet szerint az Internethasználók 5 nagy csoportba sorolhatók: 

1. Információs elit: az innovátorok. Ismerik a számítógépet, és legalább 3-4 éve használják az 

Internetet. Nem csak a munkahelyükön, hanem otthon is Interneteznek. Naponta küldenek 

és kapnak e-maileket. Az átlagosnál jobb anyagi helyzetűek, idegen nyelveket beszélnek. 

Nyitottak az újdonságok iránt. Információ megszerzésében először az Internetet keresik fel. 

A magyar társadalom 1-3%-a tartozik ebbe a csoportba. 

2. Bátor felfedezők: a korai adoptálók csoportja. Ismerik a számítógépet, néhány éve 

Interneteznek is, de mindennapi életükben nem olyan fontos az Internet, mint az információs 

elitnél. Általában nem rendelkeznek otthoni számítógéppel, többnyire munkahelyről, 

iskolából, vagy nyilvános helyről Interneteznek. Alapvetően az Internet nyújtotta 

hasznosságot keresik. A magyar populáció 5-7%-a sorolható ebbe a csoportba. 
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3. A jó úton járó bizonytalankodók: ez a csoport alkotja a derékhadat. Rendelkeznek 

alaptudással, érdeklődnek az Internet iránt, általában már ki is próbálták a világhálót. 

Elismerik, hogy az Internet a jövő. Könnyen aktív felhasználókká válnak. Döntően 

középkorúak (35-50 év közöttiek), átlagos jövedelmi helyzetűek, kisebb városokban élnek. 

Munkahelyről, vagy nyilvános helyekről Interneteznek. A bizonytalanságuk nem anyagi 

helyzetükkel van összefüggésben, hanem inkább egyfajta hatékony, „politikai irányvonal” 

hiányára vezethető vissza. Arányuk a társadalom 35-40%-át teszi ki. 

4. Bátorításra váró bizonytalankodók: idegenkedéssel figyelik az információs társadalmat. 

Nem rendelkeznek PC-vel, és a szükséges tudást, ismereteket sem birtokolják. A társadalom 

30-35%-a tartozik ebbe a csoportba. 

5. Lemaradók/ellenzők: elutasítják az információs társadalmat, nem érdeklődnek sem a 

számítástechnikai eszközök, sem az Internet iránt. Részarányuk magas, 20-25%. 

[Perjés, 2001:273-274]. 

Az online reklám fogyasztói az (1) és a (2) csoportokból kerülnek ki. Az online reklámokkal 

kapcsolatban sok kutató szkeptikusan foglal állást, többen már az ezredfordulón a netreklám 

háttérbe szorulásáról beszéltek [Leáldozóban a netreklám? vg.hu. 2000], de ez nem következett be. 

A GFK egy 2000. évi kutatása a pesszimista véleményekkel ellentétben a hazai lakosság 

bizakodását mutatta ki az információs társadalom elterjedésével kapcsolatban: az 1000 kutatásban 

résztvevő között több mint 50%-a úgy vélekedett, hogy 10 év múlva a számítógépek használata 

teljesen megszokottá válik hétköznapjainkban [Inkább tévézünk, mint olvasunk? vg.hu. 2000]. A 

2001 évi világgazdasági recessziót a teljes reklámipar megérezte. Az online reklámban rejlő 

tartalékokat, és üzleti lehetőségeket ismerték el az észak-amerikai hirdetők azzal, hogy a visszaesés 

ebben a reklámágazatban nem volt olyan jelentős [Online Shopping. estatnews.com, 2001]. Az 

online reklám elfogadottságát, és üzleti szerepét erősíti meg a Jupiter Communications felmérése: 

az 50 legnagyobb hirdető közül az első, a Microsoft több mint 17 millió dollárt költött el 1998 első 

félévében online reklámokra, és az 50 legnagyobb honlap közül a Yahoo 54 millió dollár bevételt 

könyvelhetett el ugyanezen időszak alatt [Jupiter Communications, jupiter.com. 1998.] 

 
3.5. tábla, Gazdasági recesszió és a reklámipar kapcsolata, 2000-2001. 

 Hirdetési bevételek csökkenése 
2001/2000 év 

Televíziós reklámbevételek 15,0 %, 

Napilapok hirdetési bevételei 10,4 %, 

Online reklámbevételek 7,0 %, 

Forrás: A hirdetők szeretik az Internetet, btl.hu. 2002. 
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Nem csak a hirdetők, hanem a fogyasztók is szeretik az Internetet, derült ki az AC Nielsen és a 

Yahoo 2002. első félévére vonatkozó kutatásából. 2002-ben már jóval több Internetező tervez 

online vásárlást a felmérés szerint, mint az előző évben. A becsült forgalom megközelíti a 14 

milliárd dollárt. A válaszadók 40%-a tervez pénzügyi tranzakciót, és 26%-a a személyi jövedelem 

adózást is az Interneten kívánja elintézni [A fogyasztók egyre jobban bíznak az Internetben. btl.hu. 

2002.]. A Forrester Research kutatói 2005-re 1 milliárdos online reklámköltést prognosztizálnak 

Európában [Online Advertising. forrester.com. 2003]. 

2002-től az online reklám ismét gyors fejlődésnek indult [Balogh, 2002:55-57]. A hazai kutatók 

folyamatos növekedésről számolnak be az online hirdetési piacon. Az Axelero, az Index Rt., a 

Ringier Kiadó Kft., és a Sanoma Budapest Kiadó Rt. 2004. I. negyedévében 337 millió forint 

hirdetési bevételt könyvelhetett el, 50,4%-kal többet, mint az előző évben. Az Internet növekvő 

szerepét jelzi, hogy 2000-ben egy Internetező egy alkalommal 2,5 oldalt látogatott meg, 

napjainkban ez a szám 11-12 oldal. Az Interneten eltöltött idő is ötszörösére növekedett az elmúlt 3 

évben [Ötször akkorát bővült az online hirdetési piac, mint a hagyományos. vg.hu. 2004.]. Kotler 

korán felismert az online reklámban rejlő lehetőségeket. 2005-ös víziójában azt írja: „…ma már 

gyakorlatilag minden termék elérhető anélkül, hogy boltba kellene menni érte. A vevő minden 

termék képét megtalálhatja az Interneten, elolvashatja a termékjellemzőket, kiválaszthatja a legjobb 

árakat és feltételeket, és a fizetést is elintézheti az Interneten...a drága, nyomtatott katalógusok 

eltűntek. …A tömeges tévéreklámok kora múlóban van.” – írta az ezredfordulón és mára több 

megállapítása is valóra vált. [Kotler, 2000: 30-32]. Az online reklám alig egy évtizede ismert a 

világon, Magyarországon pedig 1998-tól terjedt el szélesebb körben. Ennek ellenére az online 

reklámipar az egyik legdinamikusabb növekedéssel dicsekedhet [Gyorsan nő az online reklámpiac. 

index.hu, 2003; Half a Billion People Online at Home. news.zdnet.co, 2002]. Az online hirdetési 

piac évek óta 20% feletti bővülést mutat, és a reklámpiaci tortának közel 2%-át teszi ki, mondta 

Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség Online Tagozatának elnöke 2003 végén. 2001-ben 1,8 

milliárd forintot, 2002-ben 2,0 milliárd forintot költöttek a magyar hirdetők online reklámokra. 

2003-ban elérte a 2,5 milliárdot, 2004 év végére pedig 3,5 milliárdot jeleznek előre a szakemberek 

[Ismét online boom várható. vg.hu. 2004; Different Ages Groups Shopping Online. emarketer.com. 

2002; Figyelő 2005.]. A hirdetők megoszlása is változást mutat: továbbra is az IT, 

telekommunikációs cégek a legnagyobb online hirdetők, arányuk azonban csökken a teljes online 

piacon belül és növekszik az autóipar és az FMCG szektor részaránya [Jelentés az Internet 

gazdaságról. gki.hu, 2004]. Az utóbbi években a pénzintézeti szektor, azon belül a biztosítók is 

növekvő mértékben alkalmaznak marketingkommunikációjukban online reklámeszközöket. 
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A Netsurvey kutatása szerint a megkérdezett hazai nagyvállalatok vezetői az Internet használat 

előnyeit az információszolgáltatásban, és az érdeklődők tájékoztatásában látják, és nem az 

értékesítésben. Saját primer kutatásaim is ezt erősítették meg a biztosítási szektorra 

vonatkozóan [Netsurvey-optimista marketingkommunikációs jóslatok. kreativ.hu, 2002]. 

 

3.4. ábra, Online média-használat a hazai nagyvállalati körben 

információ közlés, 
tájékoztatás

62%

értékesítés-
ösztönzés

19%

márkaépítés
16%

egyéb
3%

 

Forrás: Netsurvey, kreativonline.hu. 2002. 

 

Az online reklámot Robbin Zeff és Brad Aronson olyan tevékenységként értelmezi, amely a 

hagyományos reklámozás és a direkt marketing határmezsgyéjén helyezkedik el [Zeff et al., 2000]. 

Az online reklámok hatékonyságát emeli ki a Datamonitor 6000 európai fogyasztóra kiterjedő 

kutatása [Internet is an efficient advertising tools. yahoo.com. 2001.], mely szerint a 

megkérdezettek 80%-a szívesen olvas információt a neten (termék információ), és 64%-a már ki is 

próbálta azt a terméket, amelyet az Interneten megnézett. Az online vásárlók 6%-a közvetlenül 

valamilyen Interneten megjelent reklám hatására vásárolt. A szörfözők 46%-a nézett meg 

valamilyen web oldalt reklám hatására [Global Net Users Plan to Shop Online. estatnews.com, 

2002]. Valamennyi kutatás megerősíti, hogy az online reklám kedvelt, és hatásos reklámeszköz a 

vállalatok és az ügyfelek megítélése szerint egyaránt. Az online reklámeszközöket vizsgálva a 

vállalati marketingesek az e-mailt tartják a legkedveltebb reklámeszköznek. A DoubleClick 

kutatása szerint [Doubleclick’s Digital Marketing Study. doubleclick.net. 2001] az európai cégek 

46%-a használja az Internet nyújtotta marketing lehetőségeket. Az e-mail marketinget előnyben 

részesítik olyan hagyományos Internet reklámeszközökkel szemben, mint a bannerek, vagy a 

buttonok, microsite-ok [Email Marketing. emarketers.com, 2001] A vizsgált (európai) cégek 31%-a 

rendszeresen reklámozza magát e-mailek segítségével [European Marketers Use Email Marketing 

More Than Banner Adds. doubleclick.com, 2003]. Az Internetnek, mint kommunikációs eszköznek 
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jelentőségét mutatja az is, hogy az európai hirdetők 33%-a éves marketing budget-jének 15%-át 

valamilyen Internet-reklámra költi [A Bleak Future for Email Marketing. clickz.com, 2001]. 

A hazai helyzet ettől eltérő, szerényebb képet mutat. Azon hazai vállalatok, amelyek marketing 

tervében online kommunikáció is szerepel a marketing budget-ük 0,5-5%-át fordítják online 

reklámeszközökre [FEDMA-növekszik az európai DM-költés. kreativ.hu, 2002]. A teljes 

reklámköltést alapul véve 2,2% az arány. A hazai biztosító társaságok 1999-től alkalmaznak 

online reklámeszközöket (banner, microsite-ok), reklámköltségvetésükben növekvő részarányt 

képvisel az online reklám budget (összegyűjtött információim szerint biztosító társaságok esetében 

1% alatti az online részarány). A növekedés látványos, ha az ezredforduló előtti 0,1-0,5%-os online-

offline aránnyal hasonlítjuk össze. 

A Morgan Stanley Technology Research kutatása szerint az Internet gyorsabban terjed, mint 

minden eddigi más tömegmédium. Az Internet a leggyorsabban elterjedő tömegmédium, amelyet 

valaha is használt az emberiség. 

 

3.6. táblázat, Internet növekedési üteme a többi médiumhoz viszonyítva 

Médium Hány év alatt ér el 50 millió felhasználót 

Rádió 38 

Televízió 13 

Kábeltelevízió 10 

Internet (becslés) 5 

Forrás: Zeff et al., 2000:19. 

 

Zeff modelljét felhasználva [Zeff et al., 2000:27.] saját modellemen keresztül mutatom be az online 

reklám elhelyezkedését.  

 

3.5. ábra, Az online marketing elhelyezkedése 

 

Forrás: saját összeállítás Zeff modellje alapján 
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Az online reklám a hagyományos és a direktmarketing metszetéből alakult ki. A direkt marketingen 

belül a telemarketing a legdinamikusabban fejlődő terület: kommunikációs eszköz, és értékesítési 

csatorna szerepet is betölthet. A telemarketing növekvő szerepét erősítette meg Steve Harrison 

budapesti előadásában a II. Európai Reklámkonferencián, amikor a jövő reklámeszközeiről beszélt 

és kiemelte a telemarketing megkülönböztetett szerepét [Harrison, 1999]. 

Az online reklám előnyei az online reklám pozicionálási modellje és Zeff alapján: 

 Pozícionálhatóság: lehetőség nyílik földrajzi terület, nemzetiség, népcsoport szempontú 

fókuszálásra. A felhasználó ízlésvilágának, hálózati szokásainak megfelelően is 

szegmentálhatunk. 

 Mérhetőség, nyomon követhetőség: különböző adserverekkel pontosan meghatározható, 

hogy hol mozog a felhasználó, mennyi időt tölt el az adott honlapon, honnan csatlakozott fel 

a világhálóra, milyen más oldalakat nézett meg, az adott oldalon mire volt kíváncsi, és 

milyen programokat töltött le. Semmilyen más média nem kínál ehhez hasonló lehetőséget! 

A hirdetők napi elemzéseket készíthetnek, és szükség esetén azonnal módosíthatják a 

kampányt. 

 Globális reklámhatás: az online reklám képes hangot, képet, mozgóképet egyszerre 

közvetíteni, mely korlátlan ideig tárolható, bármikor újrafelhasználható, lejátszható, 

továbbküldhető, módosítható, szerkeszthető. 

 Folyamatosság: az online reklám 24 órában, egész héten át elérheti a célközönségét. 

 Viszonylagosan olcsó: a többi médiához viszonyítva (óriásplakát, tv-spot, rádió hirdetés, 

nyomtatott sajtó) minimális élőmunka és anyagráfordítással „gyártható”. 

 Interaktivitás: azonnali kapcsolatba léphet a fogyasztó a forgalmazóval, bizonyos 

esetekben kipróbálhatja a terméket (zenei CD-k, DVD-k, szoftverek, videók), részletes 

információt kérhet róla (e-mailen vagy telefonon keresztül), és azonnal megvásárolható. 

 Környezetbarát (!!!): nem kell esőerdőket kivágni, vagy káros anyagot termelni, mint a 

nyomtatott sajtó, vagy filmgyártás esetében. 

Nagyon fontosnak tartom bemutatni a hazai Internethasználókat, mivel ők alkotják az online 

reklám célcsoportját, és közülük kerülhetnek ki azok, akik (a jelenben, vagy a jövőben) 

kipróbálják az új elektronikus biztosítási csatornát. 

 

3.2.2. Hazai és a nemzetközi Internethasználók 
Az Internet erősödését, folyamatos térnyerését ábrázolja a következő táblázat. Reklám oldalról 

vizsgálva megállapítható, hogy a televízión kívül (műholdas televízió csatornák) nincs más olyan 

média, amely olyan széles körben képes fogyasztókat elérni, mint az Internet. 
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Az Internet egyszerre kínálja a tömegmédium, és a személyes kapcsolat lehetőségét. A szakértők 

prognózisa szerint az Internet előretörése, térhódítása nem lokális, hanem globális jelenség lesz 

[Levendel, 2000]. 

 

3.7. táblázat: Az Internet terjedés régió szerinti eloszlása 
Régió Jelenlegi megoszlás Saját becslés (2004-re) 

Egyesült Államok 34% 28% 

Európa 29% 30% 

Ázsia-és Csendes Óceánia 16% 20% 

Japán 10% 12% 

fennmaradó terület 11% 10% 

Forrás: Internet trendek. origo.hu. 2002. 

 

A felhasználók számának gyors növekedését mutatja a következő táblázat. A NetSurvey Internet 

Kutató Intézet adatai szerint (2002. május) a magyarországi Internetezők aránya tovább emelkedett. 

A 14 év feletti lakosság 16,3%-a rendelkezik Internet hozzáféréssel, és 10,7%-a rendszeresen 

(naponta, illetve hetente többször) Internetezik [Nőtt a hazai Internetezők száma. btl.hu. 2003]. 

2004 végén a kutatók 20% körül becsülik a rendszeres 15 évnél idősebb Internethasználók számát a 

teljes népesség körében [Magyarország –növekvő Internet penetráció. terminal.hu, 2004]. A 20%-os 

arány alacsony a térség többi országához viszonyítva. [Alig nő az Internetezők száma. index.hu, 

2005]. A Carnation kutatása is megerősíti, hogy hazánk kezd lemaradni a környező országok, és az 

Európai Unió országaihoz viszonyítva az Internethasználók számát tekintve. Az uniós átlagnak alig 

a fele (16,3%) a hazai rendszeres Internetezők aránya. Az Internet hozzáféréssel rendelkezők aránya 

is az Uniós átlag alatti, Magyarországon 2004-ben 2,27 millió lakos rendelkezik valamilyen Internet 

hozzáféréssel [Kozák, 2004]. 

 

3.8. táblázat, Internet-használók aránya a felnőtt népesség körében 
 Internethasználók aránya a felnőtt népesség körében  

Szlovénia 50% 
Szlovákia 33% 
Magyarország 22% 
Románia 18% 
Horvát ország 33% 
Szlovénia 50% 
Ausztria 56% 
Svájc 62% 
Amerikai Egyesült Államok 69% 
Forrás: Kozák, 2004. 
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Európában a felhasználók számának növekedésével párhuzamosan a technológia is átalakul: a 

felhasználók több mint a fele már szélessávú hozzáféréssel rendelkezik. Az Internethasználók 

száma 2004 októberében átlépte a 100 milliót [100 millió felett az európai netezők száma. e-ker.hu, 

2004]. Az Internet elterjedése gyorsabb, mint bármilyen más médiáé. Egyes prognózisok szerint 

2005-ben már egy milliárdan használják a netet [IDC Reports. idc.com 2001]. Így elméletileg az 

Interneten megjelenő hirdetések potenciálisan 1 milliárd fogyasztóhoz juthatnak el! Ilyen széles 

fogyasztói réteget egyetlen más hagyományos médium sem képes elérni a televízión kívül. Az 1 

milliárd potenciális fogyasztó az IDC amerikai elemzője szint 5000 milliárd dollárt fog 2005-ben e-

kereskedelemben elkölteni. 

 

3.9. táblázat, Az Internethasználók nemzetközi összehasonlítása 

Régió Internethasználók száma (millió fő, 
2000.) 

 Afrika 2,77 
Ázsia 75,50 
Európa 91,82 
Közel-kelet 1,90 
USA és Kanada 147,48 
Dél-Amerika 13,19 
A világon összesen 323,73 
Forrás: Zeff et al. 2000: 18. o. 

 

A hazai Internet használatot, és az Internethasználókat jellemzi, hogy az utóbbi években 

folytatódott az Internettel való ellátottság bővülése, az Internet penetráció növekedésével együtt 

csökkent a fiatalok felülreprezentáltsága (a 30 év alatti korcsoport aránya 51%-ra csökkent, 1998-

ban még 62% volt!), az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya elérte a 60%-ot 

[Kozák, 2004]. Kedvező tendencia, hogy növekvő az otthonról Internetezők száma, ez a becslések 

szerint 550 -600 000 fő [Jelentés az Internet gazdaságról. gki.hu. 2004]. A hazai Internet penetrációt 

44-56%-os nő-férfi megoszlás jellemzi, jelentős része városi, illetve Budapest és környékén lakik, 

74%-a rendelkezik személygépkocsival és lakással, és összességében a magyar társadalom felső 

decilisébe tartozik [Nő az otthonról Internetezők aránya. btl.hu. 2003].  

 

3.2.3. E-kereskedelem (e-commerce) 
A fogyasztási cikkek piacán és a szolgáltatási szektor vállalatai között is egyre élesebb verseny 

bontakozott ki az utóbbi évtizedben: a kisebb vállalatok a nagyok ellen, a nagy multinacionális 
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cégek egymás ellen harcolnak a fogyasztók megszerzéséért. A vállalati verseny mellett a csatornák 

is „versenyeznek” egymással: a fogyasztók egyre többféle csatorna közül választhatnak. 

� Katalógus rendelés, 

� Levélreklám alapján, 

� Home shopping műsorok a tévében, 

� Újságok, magazinok ajánlatai alapján, 

� Telemarketing megrendelések, 

� Interneten keresztüli megrendelések. 

[Kotler, 2000:133]. 

Az e-kereskedelem átfogóan értelmezve elektronikus eszközökkel támogatott vásárlás és eladás. 

Saját definícióm szerint: „Az e-kereskedelem az Internet közbeiktatásával folytatott, a vevő által 

kezdeményezett, idő-és helytől független adásvételi ügylet, melynek során az áru vagy szolgáltatás 

ellenértékét virtuális vagy hagyományos (pénzügyi) rendszeren keresztül egyenlítik ki.” A 

boltnélküli kereskedelem igénye fogyasztói oldalról vizsgálva megalapozottnak tűnik. A kutatási 

tapasztalatokat összefoglalva Törőcsik megállapítja, hogy „…bizonyos vásárlói típusok nem 

kedvelik a kommunikáció személyes jellegét, így szívesebben vásárolnak személytelenül…” 

[Hofmeister et al., 1996:183]. Az elektronikus kereskedelem egyik előnyét, a fizetési módot - a 

készpénzmozgás nélküli fizetési lehetőséget - emeli ki Farkas tanulmányában [Farkas, 2003]. Az 

online marketing előnyeinek, és hátrányainak ismeretében levezethető az e-kereskedelem előnye, 

és hátránya a hagyományos értékesítési csatornákkal szemben. Hagyományos csatornák közé 

sorolom a bolti kiskereskedelmi csatornát, a katalógusértékesítést, a homeshopping-ot (tv-n 

keresztüli vásárlást), az ügynöki értékesítést, és a közvetlen nagykereskedőn keresztüli vásárlást. 

 

3.10. táblázat, Az e-kereskedelem előnyei, és hátrányai 

Előnyök Hátrányok 

• Heti hétnapos, 24 órás nyitva tartás, 
• Földrajzi korlátok nélkül (otthonról is) 

végezhető, 
• Olcsóbb árak, 
• Gyors áru-összehasonlítás, 
• Azonnali észrevételek, 

• Nincs azonnali hozzájutás (áru kiszállítása néhány 
napos), 

• Termék fizikailag nem észlelhető, 
• A termék (általában) a vásárlás előtt nem kipróbálható, 
• Fizetési mód, 
• Személyes kapcsolat hiánya, 

Forrás: saját összeállítás 

 
Az e-kereskedelem hátrányai egyben kockázati tényezőket is jelentenek a fogyasztó számára! Az 

elektronikus csatornából adódó ügyféloldali kockázatok megfelelő technikai megoldásokkal, jól 

szervezett ügyfélszolgálattal csökkenthetők, kiküszöbölhetők. Az e-kereskedelemmel 
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versenyelőnyre tehet szert a vállalat, mondja ezt a versenystratégia egyik legnagyobb szakértője, 

Porter: miután lecsengett az első belépők által élvezett előny mítosza (e-vállalatok bukása az 

ezredfordulón az USA-ban és több európai országban), elindulhat a hagyományos kiépítése a 

további versenyelőnyöknek. 

Három dolgot emelek ki a Porteri versenyelőnyök közül: 

 A vásárlók egyre jobban megismerik az új értékesítési csatornát, azonosulnak az általa 

nyújtott előnyökkel, és miután egyre kevésbé lesznek lojálisak az eddigi beszállítóikkal 

kapcsolatban (B2B), rájönnek, hogy érdemes beszállítót váltani, mert a váltási költségek 

alacsonyabbak, 

 A virtuális tevékenységek nem szüntetik meg a fizikai tevékenységek (áruelosztás, 

beszerzés, szállítás) szükségességét, sőt gyakran növelik fontosságukat, vagy kiegészítik.  

 Az új Internet technológiák tovább fogják rontani a jövedelmezőséget (vállalati oldal) azzal, 

hogy jobb alkupozícióhoz juttatják a vásárlókat [Porter, 2002: 45-62.]. 

A hazai szakemberek is elismerik az e-kereskedelem nyújtotta előnyöket. A Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 2001-ben megszervezett konferencián több előadó is kiemelte 

az e-kereskedelem előnyeit, jövőbeli szerepét, és hangsúlyozták, hogy jelenleg a hazai kereskedők 

még nem használják ki az elektronikus szolgáltatás nyújtotta előnyöket. A IX. Marketing 

Konferencián, évekkel megelőzve a hazai szakértőket, tette le voksát az e-kereskedelem mellett 

előadásában Mecséri Ildikó és Eszes István. Eszes előadásában kiemelte az ügyféladatbázisok 

jelentőségét az e-kereskedelemben [Eszes, 2001]. A GKI 2004 első felében végzett kutatásában a 

vállalati szektor Internetes aktivitását vizsgálta. Annak ellenére, hogy az 5 főnél nagyobb vállalatok 

77%-a rendelkezett Internetes kapcsolattal, csak 1%-a kereskedett az elektronikus piactéren 

[Vállalatvezetők véleménye az e-kereskedelemről. e-ker.hu, 2004]. 

A hatékony e-kereskedelem egyik kulcstényezője, hogy ismerjük a vásárlók valamennyi szokását. 

Így kötődik össze az e-kereskedelem, az online marketing és a direktmarketing [Parson, 2001]. Az 

e-értékesítési csatornát támogatja marketing eszközökkel az online marketing, és a vevőkről 

beérkezett adatokat rendszerezi, és készíti elő további keresztértékesítésre az adatbázis-marketing. 

Az e-kereskedelem egyik jelentős kockázati tényezője a személytelenségből, és az ismeretlen 

technológiából eredő bizalmatlanság a virtuális partnerrel szemben Ezt a bizalmatlanságot kell 

feloldani a vásárlóban, amikor a website-ra érkezik [Pálinkás, 1997]. Az e-kereskedelemmel 

szembeni bizalmatlanságot tovább növeli, hogy a honlapot látogatók „lenyomozhatók”. Az 

Internethez kapcsolódó számítógépnek van egy azonosítója, egy IP-címe, amelyet a szolgáltató 

szervere azonosít. Ezen „cookie” segítségével kideríthető a website-ra látogató kiléte, ezzel az 

Internetes magánszféra komoly sérelmet szenvedhet [HVG, 2003a]. A cookie-k segítségével 
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megállapítható, hogy az adott napon milyen webhelyeket látogattunk meg, ott mit csináltunk, 

mennyi időt töltöttünk el. Egy magyar felmérés szerint, mely 80 nagy forgalmú site-ot érintett, 30 

használt valamilyen cookie-t, és ezeknek 75%-a semmilyen formában nem jelezte ezt a látogatónak! 

A látogatók böngészési szokásait a magyar portálok közel fele figyeli, miközben a felhasználóknak 

csak a töredéke védekezik ez ellen –mivel valószínűleg nem is tudják, hogy figyelik őket. Előny, a 

sok hátrány közt, hogy jelenleg hazánkban az így szerzett információkat még nem elemzik, és 

gyakorlatilag semmire sem használják fel [Heimer, 2003]. Az Internettel szembeni bizalmatlanság 

hatékony eszközei lehetnek az alábbiak: 

 A vállalat azonosítása, céginformációkon keresztül, 

 Árak, szállítási díjak egyértelmű feltüntetése, 

 Részletes termékinformációk, 

 Egyszerű tájékozódás, navigáció az oldalak között, 

 Biztonsági garanciák (az adatok titkosságára, a fizetési módra vonatkozóan), 

 Visszajelzés a vásárlásról. 

A Carnation Research 2003-ban végzett telefonos kutatásának következtetése az volt, hogy a 

vásárlók 27%-a azért hagyja abba a vásárlási folyamatot, mert eltéved az Internetes oldalak között, 

36% pedig nem találja meg a kiválasztott terméket, és további 22%-a fejezi be eredménytelenül az 

e-vásárlást, mert a kiválasztás utáni folyamatoknál (megrendelés, paraméterezés, fizetési-és 

szállítási feltételek kiválasztása) elakad [Kopiás, 2003]. Az e-kereskedelem műszaki akadályát 

jelentheti a technológia. Magyarországon az Internetezők túlnyomó része még a hagyományos, 

(analóg) telefonos, 56 kb/sec sebességű modem segítségével kapcsolódik fel a világhálóra, ami a 

gyors navigálást, letöltéseket, és a képekkel, flash-ekkel ellátott e-commerce webhelyeken a 

navigálást megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi (az otthoni Internet felhasználók 47%-a analóg 

vonalon kapcsolódik a világhálóra). A korszerűbb csatlakozási lehetőségek költségei hazánkban 

még nagyon magasak: az ISDN viszonylag drága; alternatíva az ADSL, a vezeték nélküli Internet, 

vagy a kábeltévés Internet vonal. A belépési díj 2004 végén 10 ezer és 60 ezer forint között mozog 

kiépítéstől függően, és a havidíj is 10 ezer forint körüli. A hazai gyors Internetezés még drága, és ez 

egyben a nagy adatforgalmú e-kereskedelem hazai elterjedését is akadályozhatja. [Poór, 2003]. A 

bizalmatlanság, a technikai akadályok mellett a fizetési mód az e-kereskedelem egyik legnagyobb 

hátránya, kockázati tényezője. Az elektronikus aláírás még jelenleg sem megoldott teljes körűen az 

e-kereskedelemben (banki átutalásoknál, vagy biztosítási szerződések aláírásánál). A törvény három 

fajtáját különbözteti meg az elektronikus aláírásoknak: 

1. Elektronikus eszközzel valaki leírja a nevét, 
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2. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás PKI segítségével (a törvény nem ismeri el teljes 

bizonyító erejű aláírásnak), 

3. Minősített elektronikus aláírás (teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít, amit vele írtak 

alá). [Rényi, 2001] 

A 3. esetben egy külön szolgáltató (például NetLock Kft.), amelyet a Hírközlési Főfelügyelet is 

elfogad, speciális minősített eszközökkel előállított kulcsok segítségével igazolja a hitelességet. A 

legtöbb hazai e-kereskedő ezt a megoldást használja. 

Az elektronikus aláírás, és azonosítás mellett a legproblematikusabb, és legtámadhatóbb terület az 

e-fizetések még nem kellő technikai hátterű megoldottsága. Az Internetes fizetési rendszereket 

három nagy csoportra osztják: 

 Mikrofizetésnél a vásárlási érték 5 dollárnál kevesebb, 

 Minifizetés esetében a vásárlás 5 és 10 dollár értékű, 

 Makrofizetésnél a vásárlási érték 10 dollár feletti. 

[Janal, 1998; Europeans and E-Shopping. emarketer.com, 2002] 

Az 5-10 dolláros határ kialakítását indokolja, hogy az ez alatti tranzakcióknál a tranzakció költsége 

aránytalanul magas, ha bankkártyával történik. 

Internetes fizetési rendszerek: 

1) Készpénzszerű rendszerek: 

a) Elektronikus pénz, amikor a monetáris érték reprezentációja a számítógépen a winchesteren, 

vagy egy kliens hardverén van tárolva, 

b) Elektronikus tárca esetén az elektronikus pénz intelligens chip kártyán van tárolva. 

Használatához intelligens kártyaolvasó szükséges. 

2) Számla hátterű rendszerek ( a monetáris érték egy számlán helyezkedik el): 

a) Tranzakciós bankkártya, amikor a vásárlás során a bankkártya adatait küldik át a 

kereskedőnek, aki az adott összeggel megterheli a kártyát. Biztonság miatt SSL, vagy SET 

protokollszabványt lehet használni. 

b) Elektronikus csekk esetében a kibocsátó digitálisan aláírt fizetési meghagyást küld a 

kedvezményezettnek, vagy egy harmadik félnek. 

c) Hitel-betét modell esetében vagy előre fizetett keretet fogyaszt le a vásárló, vagy hitelt is 

igénybe vehet. Ennek három további alcsoportja lehetséges: 

 Telefonszámla megterhelése: amikor a vásárló emelt díjas telefonhívással egyenlíti ki 

az összeget (például elérhető a: www.echarge.com, www.netbilling.co.uk, vagy a 

www.millicent.com website-okon), 
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 Mobiltelefon-számla megterhelése: a vásárló mobiltelefon-számláját terhelik meg a 

vásárolt termék vagy szolgáltatás árával (például elérhető a www.trivnet.com, vagy a 

www.ipin.com oldalakon),. 

 Virtuális számla: egy pre-paid számlával lehet egy virtuális számláról a terméket 

kifizetni (elérhető a www.intercash.com, www.paysafecard.com, www.netbilling.co.uk, 

vagy a www.paypal.com oldalakon). 

[Meisner, 2003; Electronic Commerce. mckinseyquarterly.com, 2000; Kutatási jelentés ITTK. 

2001:71-121] 

Bármilyen módszert is választ a kereskedő, nagy kockázatot vállal (és nem az ügyfél)! 2000-ben az 

Európai Unióban 50%-kal megnőtt a bankkártyás visszaélések száma, elérve a 600 millió eurót. 

Visszaélések esetén a kereskedőnek a szóban forgó összeg visszafizetésén kívül a 

kártyakibocsátónak is fizetni kell [HVG, 2001b]. Továbblépést jelentett az Internet biztonság 

növelésének irányába, hogy hálózatbiztonsági együttműködést kötött az Internet Szolgáltatók 

Tanácsa, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Hírközlési Felügyelet, és az MTA-Sztaki 

[Hálózatbiztonsági együttműködés. nic.hu, 2003]. 

Jelenleg több szálon is folyik kutatás az e-fizetés lehető legbiztonságosabb megoldására. Ezek közül 

a gyakorlatban is legelterjedtebb módszert, az elektronikus tárcát ismertetem részletesebben. Az 

elektronikus tárca elektronikus pénzt tárol, hasonlóan a számítógép winchesterén tárolt pénzhez, de 

ez hordozható, ezért az Interneten kívül a valós világban is alkalmas fizetésre. Az integrált áramkör 

nagyobb biztonságot nyújt, mint a hagyományos rendszerek [Gócza, 2001]. Az Activmedia kutatása 

szerint 2002-ben 20 milliárd dollárt, 2005-ben akár százmilliárd dolláros forgalom is lebonyolódhat 

ennek a rendszernek a segítségével. Jelenleg a Visa és a Mastercard is tervezi a bevezetését [IT 

biztonság. gkienet.hu, 2004; Savage, 2002]. A hazai alacsony e-forgalomért Szekfű Balázs, az 

Informatikai Vállalkozások Szövetségének tagja az Internetezők elektronikus vásárlások iránt 

tanúsított bizalmatlanságát emelte ki [Szekfű, 2002.]. 

Az e-kereskedelem az utóbbi években mérsékelt növekedésnek indult: a hazai Internetes áruházak 

2004 első félévében 20-50%-os forgalomnövekedést könyvelhettek el, és a szakértők további 

növekedést prognosztizálnak [Jelentősen nőtt az online boltok forgalma. origo.hu, 2004]. A hazai 

alacsony forgalom mellett a nemzetközi e-kereskedelem dinamikusan bővül, és egyre többen 

tervezik az online vásárlást. 
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3.11. táblázat, Internethasználók aránya, akik online vásárlást terveznek 

Ország (%) 

Svédország 27 

Norvégia 26 

Egyesült Királyság 22 

Németország 21 

Hollandia 18 

Finnország 16 

Franciaország 8 

Spanyolország 8 

Olaszország 7 

Forrás: E-business, 2002  

 

Összefoglalva az e-kereskedelem hazai forgalomnövekedését a vevői bizalmatlanság, a fizetési 

nehézségek, az Internethasználók alacsony száma, és az Internetes visszaélésektől való félelem 

okozzák. 

Vállalati oldalról vizsgálva korlátozó tényezőket jelenthetnek (a IV. Direktmarketing Konferencián 

elhangzottakat összesítve) az alábbiak: 

 Megfelelő szakember hiány, 

 Technológia hiány (szoftverek –adatbázis kezelő, CRM, integrált vállalat irányítási 

rendszerek hiánya), 

 Tudás, és tapasztalat hiány, 

 Érdektelen felsővezetés, 

 A már bevezetett rendszerek korlátai, 

 Venni vs. fejleszteni dilemma, 

 Szervezeti érdektelenség. 

[Szabó, 2001]. 

A hazai vállalatok elkötelezettek az értékesítési csatornák fejlesztése mellett, ezt erősíti meg egy 

2001-ben végzett kutatás, mely eredménye szerint versenyképességük javításában 20%-a a 

kutatásban részvevőknek fontos szerepet tulajdonít az értékesítési hálózat fejlesztésének, és 15%-a 

az értékesítés utáni szolgáltatásoknak [Vasné, 2001]. Az Internetgazdaság fejlődését segítette, 

hogy 2003-ban 110 milliárdos kormányzati támogatást kapott a Sulinet-program, és a 

munkavállalói PC-program. Az Internet szerepének elismerését mutatja, hogy az 5 főnél többet 

foglalkoztató vállalkozások esetében 72%-os, a közép-és nagyvállalatoknál 100%-os az Internet 

használat [Meisner, 2003]. Az otthoni Internet használat elterjedését támogatja az is, hogy a 
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SulinetExpress program keretében a számítástechnikai eszközöket vásárló magánszemélyek 

adójukból adóévenként maximum 60000 forintot leírhatnak. 2004. július 1-e előtt az 

adókedvezmény csak az oktatásban résztvevőket érintette, most az adókedvezményt minden arra 

jogosult magánszemély igénybe veheti. 

Az e-kereskedelem a kereskedelem Internetes evolúciójában még nem a végállomás! Eszes István 

már 2001-ben a XI. Marketing Konferencián az m-commerce (mobil kereskedelem) és az u-

commerce (ubiquitous – mindenütt jelenlévő) új üzleti megoldásairól beszélt [Eszes, 2001; és 

Mobilpiac-nagy jövő. kreativ.hu, 2002]. 

 

3.3. E- kereskedelem és online reklám a biztosítási szektorban 
 

3.3.1. Biztosítók online reklám-aktivitása 
A pénzügyi szolgáltatók Internetes jelenléte az utóbbi években nem növekedett jelentősen, 12-13%-

ot hasított ki az online reklámpiac tortából. Figyelembe véve a 2004. évre vonatkozó becsléseket, a 

3,5 milliárdos online reklámköltésből 420-455 millió forinttal részesedhet a pénzintézeti szektor 

[Összefogás az online reklámtorta növeléséért. e-ker.hu, 2004; Kevés a bizalom a pénzintézetek 

iránt. ebroker.hu, 2004]. 

A biztosítók online reklámköltésére jelenleg nincs elérhető adat. Összegyűjtött információim 

alapján a biztosítók 2-5%-át költik a marketing budget-üknek online reklámokra. A teljes biztosítási 

ágazatot tekintve ez 50-100 millió forint között mozoghat. Az online reklámoknak az Internetes 

biztosítási termékek értékesítésénél van kiemelkedő jelentősége [E-biztosítók. index.hu, 2002]. A 

hazai biztosítók az online reklámeszközök használatában (hasonlóan a hagyományos 

marketingeszközökhöz) a „konzervatívabb” megoldásokat választják: leggyakoribbak a bannerek, 

micro-site-ok, pop-up-window-k, a button-ok [Marketingkommunikáció az IT szektorban.e-ker.hu, 

2004]. Reklámaktivitásuk időbeli elosztásában döntően az átkötési időszakra (kötelező 

gépjárműfelelősség biztosítást az ügyfelek minden év október 1. és 31 között mondhatnak fel, és 

köthetnek újat!) összpontosítanak: több nagy hazai tartalomszolgáltatón is megjelennek biztosítói 

online hirdetések október és december között, míg az év többi hónapjában szinte alig látható 

biztosítói reklám az Interneten. 
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3.11. táblázat, Hazai biztosító társaságok Internetes jelenléte 2004. III. negyedév 
 Szolgáltatás értékesítés Egyéb 

AB-Aegon termék információk, céginformáció, 
díjkalkulációk, újdonságok, 

céghírek 

kgfb, casco, 
lakás, élet, 

 Netpersely, tanácsadói hálózat, 
AEGON netklub, díjkalkulátor, 

Agrupacion 
Funeuropa 

céginformáció, termék információk     

AHICO céginformáció, termék információk   Nyomtatvány letöltés, ahico 
hírlevél, felhasználói levelek,  

Allianz Hungária termék információk, céginformáció, 
díjkalkulációk, újdonságok, 

céghírek 

kgfb, 
utasbiztosítás, 

lakás, élet, 

 Hírlevél, nyeremények, akciók, 
linkek, gazdasági hírek 

Arago Biztosító céginformáció, termék információk     

Argosz céginformáció, termék információk    Nincs online szolgáltatás 

Aviva Életbiztosító céginformáció, termék információk     

Credit Suise céginformáció, termék információk Utasbiztosítás,   

DAS Jogvédelmi 
biztosítás 

céginformáció, termék információk     

Erste Biztosító céginformáció, termék információk     

Euler Hermes 
Biztosító 

céginformáció, termék információk     

Európa 
Biztosító/Grouppama 

céginformáció, termék információk     

Generali-Providencia termék információk, céginformáció, 
díjkalkulációk, újdonságok, 

céghírek, befektetési információk 

kgfb, casco, 
lakás, 

Hírlevél, online ügyfélszolgálat, 
bizonylatkérés, változás 

bejelentés, vendégkönyv, 
Grawe Életbiztosító céginformáció, termék információk     

Ing Biztosító céginformáció, termék információk     

K&H Életbiztosító céginformáció, termék információk    Élet ügyfélszolgálat 

MEHIB céginformáció, termék információk     

OTP-garancia termék információk, céginformáció, 
díjkalkulációk, újdonságok, 

céghírek, akciók, bankkapcsolat 

kgfb, 
utasbiztosítás, 

  

QBE Atlasz céginformáció, termék információk    Nincs online szolgáltatás 

Signal Biztosító céginformáció, termék információk    Nincs online szolgáltatás 

UNION céginformáció, termék információk kgfb, Hírlevél 

UNIQA céginformáció, termék információk    Befektetési információk, 
kapcsolatfelvétel, díjkalkulációk,  

Forrás: saját összeállítás a biztosítók honlapjai alapján 

 

22 biztosító rendelkezik saját honlappal. Fejlett információ szolgáltatással, és különböző fórum 

jellegű rovatokkal, értékesítéssel és az értékesítéshez kapcsolódó teljes körű ügyfélszolgálattal 

viszont csak a három legnagyobb társaság rendelkezik: az Allianz Hungária Biztosító, Generali-

Providencia és AB-Aegon. A biztosítási online reklámpiacon szoros a korreláció az online 

értékesítő biztosítók, és az online reklám aktivitás között: 5 biztosító társaság (mely online 

értékesítést is folytat) aktív jelenlétet mutat az Interneten, többen féléves megjelenést kötnek le, 

vagy kizárólagosságot kérnek a tartalomszolgáltatótól. 

A következő táblázat a biztosítók online jelenlétét foglalja össze a különböző 

tartalomszolgáltatókon. 
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3.14. táblázat, Biztosító társaságok online reklámjai (2003-11.-2004.05.´): 

Forrás: saját összeállítás 
 
Jelentősebb online jelenlétet a Kgfb átkötési időszakban az Allianz Hungária, és a Generali 

Providencia mutatott: banner hirdetésekkel jelentek meg az origo, a startlap, és az index oldalain. A 

biztosítói online reklám piacon is valószínűsíthető az a folyamat, amely jelenleg a globális hazai 

online piacon lezajlik: a bannerek népszerűsége fokozatosan csökken, míg a kreatívabb, merészebb 

hirdetési típusok - skyscraper, rec tangle, flying ad - használata növekszik [What went wrong for 

on-line media? mckinseyquarterly.com, 2002; New phone and online service. 2002]. A biztosító 

társaságok vélhetően a következő években fogják felfedezni az FMCG szektorban, 

telekommunikációs iparban már alkalmazott hírleveleket, e-mail hirdetéseket, vagy sms – online 

reklámeszközöket [3 milliárdra nőhet az online reklámköltés. origo.hu, 2004]. 

 

3.3.2. Online biztosításkötés (E-kereskedelem) 
Az Interneten kötött biztosítások növekedését jelzik amerikai szakértők, mikor tanulmányukban 17 

milliárd dolláros online díjbevételt prognosztizálnak 2005-ben az USA-ban, és 6 milliárd dolláros 

díjbevételt az EU és a Japán online piacterein [Zavodnyik, 2003]. A Jupiter Media Matrix európai 

divíziójának felmérése szerint, mely az európai fogyasztók online banki szokásait vizsgálja, 20 

millió felhasználó látogatott meg pénzügyi témájú web site-okat 2003-ban [Making the Move to 

Online Procurement in Europe. emarketer.com, 2003]. Dinamikus növekedést mutat az Internet 

banking elterjedése is: 2000-ben a francia Internethasználók 18,5%-a, 2001-ben 38%-a intézte 

pénzügyeit a neten, és a kutatók 2005-re már 50% feletti aktivitást jeleznek [Cunningham, 2001; 

Telefonon egyenlegüket kérdezik le legtöbben. gfk.hu, 2003]. 

 

Allianz Hungária
Generali-

Providencia
Nationale-

Nederlanden
AB-Aegon K&H Élet

startlap.hu banner

index.hu banner

origo.hu szponzoráció

figyelonet.hu banner

hvg.hu

ingatlan.com banner

nepszabadsag.hu

vilaggazdasag.hu

auto1.hu

fornax.hu banner

auto2.hu banner

totalcar.hu banner, kárszakértő

vezess.hu banner, díjszámítás
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3.7 ábra, Internet használók online banki aránya 

Forrás: carnation.hu, 2004 

 
A biztosítási termék rendkívül speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mivel legtöbbször egy 

többszörös eseménysor bekövetkezésekor nyújt „szolgáltatást”. Összetett termék, a biztosítást kötő, 

és a biztosított személye eltérhet, és gyakran biztosítási kötvény sem készül – így fizikailag teljesen 

megfoghatatlan. A biztosítási termék a szolgáltatási termék jellemzőit mutatja. Gyakran a 

szolgáltatás teljesülése is bizonytalan, lehet, hogy a biztosító semmilyen ellenszolgáltatást nem ad 

az ügyfélnek. A termék tehát csak egy ígérvény, a szolgáltatás pedig valamilyen negatív, 

kedvezőtlen esemény (kivétel a befektetési jellegű termékek) bekövetkeztéhez kapcsolható az egyén 

számára [Ébli, 1988]. A biztosítási termék értékesítése ezért is igényel különleges módszereket, 

eszközöket. A legáltalánosabb módszer a legősibb személyes értékesítési forma, a személyes 

eladás. A biztosításban az ügynök egyfajta csatorna, méghozzá az egyik legköltségesebb 

(munkabér és járulékai, szociális juttatások, ügynöki folytatólagos és egyszeri jutalékok, 

prémiumok, munkaversenyek díjai), ezért a cégek folyamatosan törekednek arra, hogy megtalálják 

a kiváltási lehetőségét. Az ügynöki értékesítésnek módosított, jelenleg is legelterjedtebb csatornája 

az ügyfélszolgálati irodákon keresztüli értékesítés [Ébli, 1990]. Az ügynök értékesítésben betöltött 

szerepe ebben a rendszerben elsődlegesen passzív, és az ügyfél az aktív, a kezdeményező: az esetek 

többségében az ügyfél keresi fel az ügynököt. A biztosítási termékek elektronikus piactéren 

keresztüli adásvétele gyökeresen átalakítja, és megváltoztatja a hagyományos biztosításkötési 

folyamatot: gyakorlatilag megszűnik az ügynöki feladat, helyét maga az ügyfél veszi át, aki 

menüpontról menüpontra saját maga tölti ki a virtuális biztosítási kötvényét. A hazai e-business 

bázis meglehetősen szűk rétegre korlátozódik: egy 2001-ben végzett kutatás szerint az 

Internethasználók 2%-a szokott rendszeresen online vásárolni [Marián, 2001:39], de a frissebb 

kutatások sem számolnak be jelentős növekedésről. A pénzintézeti szektor két ágában markáns 

eltérést mutat az online értékesítés. Az Internet banki ügyfelek száma 2003-ban 41%-os 

növekedéssel elérte a 331 000 fős ügyfélszámot, az élőhangos telebankot használók száma pedig 
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meghaladta a 1,4 milliót [Butt et al., 2004]. A biztosítási szektorban az online ügyfelek száma, akik 

Interneten keresztül vásároltak biztosítási terméket alig érte el a tízezret, és a betelefonáló ügyfelek 

száma sem haladta meg az évi 100 000 főt [Biztosítás online - kötés a hálón. fn.hu, 2004]. A 

biztosítási termékek Internetes értékesítésénél első helyen a Kgfb. szerepel, második helyen a 

lakásbiztosítás, harmadik helyen az utasbiztosítás [Jelinek et al., 2002]. 

 

3.14. táblázat: Direkt szolgáltatások a hazai biztosítási szektorban (2003) 

 Telefonos megkeresések 
(db) 

Direkt értékesítés     
(db) 

AB-Aegon 1 000 000 1 000  

Allianz Hungária Biztosító 500 000 3-4 000 

Generali-Providencia 5-700 000 1 000 

Forrás: saját összeállítás  

 
Online biztosításkötésre az ügyfeleknek nem csak a biztosítók honlapjain, hanem online 

brókerügynökségeken keresztül is lehetősége van. A három legjelentősebb online bróker ügynökség 

az ebizt.hu; a biztositas.hu; és a netrisk.hu. Általában négy online biztosítási termék közül 

választhat az ügyfél (Kgfb, lakás, élet, és utasbiztosítás) az alkusz portálján. Az utóbbi években az 

online biztosítási piacon éles verseny alakult ki az online brókerek és a biztosítók között. 2003-ban 

több mint 300 000 ügyfél választott másik biztosítót kötelező gépjárműfelelősség biztosításának 

megkötésénél. Az átkötések 1-5%-át már Interneten, online brókeren keresztül kezdeményezték 

[Összehasonlítható kgfb-díjak, 2004; Minden eddiginél többen váltottak biztosítót. ebroker.hu, 

2004]. Az átkötési időszakban (2003. november 1-30.) az online brókerek 20-25 000 egyedi 

látogatót regisztráltak a honlapjaikon naponta. A szakértők becslése szerint 2004 novemberében 

akár 7-800 000 biztosítóváltás is bekövetkezhet, és ennek jelentősebb része már Interneten keresztül 

fog történni [Versenyhivatalhoz fordulnak a biztosítók. ebroker.hu, 2004]. Az Internetes kgfb kötést 

segíti, hogy egy biztosítás megkötése Interneten keresztül csak 3-5 percet vesz igénybe, addig a 

hagyományos fiók-látogatás (utazás, sorban állás, ügyintézés) egy nagyvárosban 1,5-2 órát is 

igénybe vehet (saját mérésem szerint). 

Az online biztosításkötés előnyei: 

 Minden szolgáltatás díjmentes (szerződéskötés-, és felmondás, igazolások beszerzése), 

 Gyors és egyszerű összehasonlítás (csak alkuszi portálokon!), 

 Helyben, otthon végezhető: költség, és időmegtakarítás, 

 24 órás elérhetőség, 

 Professzionális szakmai háttér, 
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 Biztosítási szerződéshez kapcsolódó online szolgáltatások (csak a biztosítóknál!), 

 Teljes körű ügyintézés, 

 Érdekképviselet és tanácsadás, 

 Online kedvezmények (csak online biztosítás kötés esetén!), 

 

A GKI 2004-ben végzett kutatása szerint (9 biztosító társaságtól érkezett vissza kérdőív, mely 

díjbevétel alapján a piacot 60%-ban reprezentálta) az ügyfelek legtöbbször kötelező 

gépjárműfelelősség biztosítást, és lakásbiztosítást kötnek Interneten keresztül. A biztosítók annak 

ellenére, hogy elkötelezettségüket fejezték ki az online csatorna iránt, nem tervezik Internetes 

képességeik további kiépítését, és négy biztosító elutasította az online értékesítési csatorna 

bevezetését. A megkérdezettek online értékesítési díjállománya az éves összes díj 1% -át sem éri el. 

Az online ügyfélszolgálat szükségességét az értékesítéssel szemben a válaszadók 80%-a 

kihangsúlyozta, és fontosnak tartotta [Butt et al.,2004]. 2004 év végén a hazai biztosítótársaságok 

az alábbi online-képességekkel rendelkeztek: 

 

3.16. táblázat: Hazai biztosítók és online brókerek az e-kereskedelem tükrében (2004) 

Biztosítók a neten 

AHICO, Agrupación Funeurópa, Allianz Hungária, Arag Biztosító, Argosz, 

Aviva Életbiztosító, Credit Suisse, DAS Jogvédelmi Biztosító, Erste 

Biztosító, Európa-GAN, Európa Utazási Biztosító, Generali-Providencia, 

Grawe Életbiztosító, AB-Aegon, ING Biztosító, Intercredit, K&H 

Életbiztosító, OTP-Garancia, MEHIB, QBE Atlasz, Signal, Union, Uniqa, 

Euler Hermes Magyar Hitelbiztosító, 

Online brókerek Biztositas.hu; CLB; Ati Software; eBizt.hu; Netrisk; Autocity; 

Online szerződés megtekintés Allianz Hungária Biztosító, Generali-Providencia, ING Biztosító, 

Online Kgfb kötés Generali; AB-Aegon, Allianz Hungária; biztositas.hu; ebizt.hu; netrisk.hu; 

Online CASCO kötés Generali; AB-Aegon; ebizt.hu; netrisk.hu; 

Online lakásbiztosítás kötés Generali; AB-Aegon; Allianz Hungária; ebizt.hu; biztositas.hu; netrisk.hu; 

Online életbiztosítás kötés AB-Aegon; Allianz Hungária;  

Online utasbiztosítás kötés Utasbiztosítási Centrum; ebizt.hu; biztositas.hu; netrisk.hu; 

Forrás: saját összeállítás a biztosítók honlapjai alapján, 2004 

 

Az online brókerek valamennyi online termék (KGFB, Casco, lakás-, élet-, és utasbiztosítás) 

megkötését vállalják, a biztosítók közül a legteljesebb e-értékesítést az Allianz Hungária, az AB-

Aegon, és a Generali kínálja. Ez a három biztosító a legelkötelezettebb az online értékesítés iránt. 
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4. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI 
CSATORNA ALKALMAZÁSÁNAK PÉLDÁJA A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI 
SZEKTORBAN 
 

4.1. Kommunikációs modellek 
A hazai biztosítási ágazat sajátosságainak ismeretében, és a szektorra vonatkozó 

szolgáltatásmarketing, direktmarketing, és online marketing elméletek egyes kérdéseinek 

áttekintése után az új kommunikációs eszközök, és az új értékesítési csatorna egyes biztosítás 

szektorbeli alkalmazási lehetőségét mutatom be. Ebben a fejezetben egy megvalósított, call 

centerrel támogatott maximarketing kampányt ismertetek, mely a hagyományos kommunikációs 

eszközökön kívül új kommunikációs eszközöket is alkalmaz. Az új elektronikus kommunikációs 

eszközök áttekintése előtt bemutatom az általános kommunikáció, és az e-kommunikáció modelljét. 

 

A kommunikáció mindennapi életünk velejárója. A különböző testtartások, hangok, mozdulatok 

mind-mind információértékkel bírnak, üzenetet hordoznak. A kommunikációban két főszereplő 

létezik, a kibocsátó, aki valamilyen üzenetet szeretne továbbítani, és a befogadó, akinek az üzenet 

szól. A kommunikáció lebonyolíthatóságának alapfeltétele, hogy azonos jelrendszert használjon a 

kibocsátó, és a befogadó, ennek hiányában nem lehet sikeres a kódolás, dekódolás folyamata. A két 

legfontosabb kommunikációs eszköz a továbbított üzenet és a médium. Négy kommunikációs 

funkciót tölt be, ezek a kódolás, dekódolás, a válasz és a visszacsatolás. A rendszer egyik 

mindenhol jelenlévő eleme (lehet) a zaj [Kotler, 1998:658]. A marketingkommunikáció legtöbbször 

„zajos” környezetben történik [Bauer et al., 1992:241]  

 

Az elkülönültség foka szerint megkülönböztetünk: 

 Primer formát, amikor a kibocsátó és a befogadó között nincs technikai eszköz, 

 Szekunder formát, amikor a kibocsátó valamilyen technikai eszközt (például nyomtatott 

sajtó) használ, de a befogadás segédeszköz nélkül történik, 

 Tercier formát, amikor mind a kibocsátó, mind a befogadó valamilyen technikai 

segédeszközt használ (legjobb példa a rádió, televízió, vagy az Internet) 

[Fazekas et al.,: 2000:22] 
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4.1. Ábra: A kommunikáció általános modellje 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: Kotler, 1998:658 

 

Kotler három tényezőt emel ki, mely az üzenet sikeres célba érését akadályozhatja: a szelektív 

figyelem, a szelektív torzítás, és a szelektív emlékezet. Naponta több ezer kereskedelmi reklámmal 

találkozunk, ezért az üzenet-áradat döntő része semmilyen reakciót nem okoz a fogyasztóban. 

Előfordulhat az is, hogy a befogadók kialakult attitűdjeik, elvárásaik miatt csak azt hajlandók 

meghallani, és meglátni, amit akarnak. Az, hogy egy üzenet eljut-e a befogadó rövid, vagy hosszú 

távú memóriájába, attól függ, hogy milyen mértékben és miképp dolgozza fel az üzenetet. A három 

torzító tényező hatása az elektronikus kommunikációnál is jelentkezik. 

Az elektronikus kommunikáció esetében az alapmodell, és a kommunikáció folyamata is 

megváltozik. Legjelentősebb eltérést a közvetítő csatorna jelenti, illetve a zavaró tényezők 

mennyisége, és összetétele. Az elektronikus kommunikáció modellje előtt bemutatom az elmúlt 

évszázad jelentősebb kommunikációs eszközeit. 

 

4.1. Táblázat: Az elektronikus kommunikációs eszközök történeti áttekintése 

Kommunikációs eszköz Feltalálás (elterjedés) éve 
Telefon 1876 

Szikratávíró 1896 

Rádió 1921 

Televízió 1930 

Telex 1933 

Mobiltelefon 1980 

Személyi számítógép 1980 

Telefax 1986 

Személyhívó 1995 

Internet 1965 

Forrás: Jankó et al., 2001:152. 

 
Kibocsátó Kódolás 

ZAJ 

 
 
 

Médium 

Dekódolás Befogadó 

Válasz Visszacsatolás 

Üzenet 
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Három kommunikációs eszközt emelek ki a felsorolásból: a telefont, a faxot, és az Internetet. Ezek 

azok a kommunikációs eszközök, amelyeket leggyakrabban használnak a hagyományos levelezés 

mellett a bankok, és a biztosítók. Az Internet, azon belül is az e-mail növekvő szerepet tölt be a 

biztosítói ügyfélkapcsolatokban. 

 
4.2. Ábra: Az e-kommunikáció modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés Nagy (2000) alapján 

 
Az e-kommunikáció modellje a Shannon-Weaver klasszikus alapmodellre épül. A különbségek két 

lényeges tényezőre vezethetők vissza: a technológiára, és a kommunikációs folyamat szereplőinek 

számára. A leglényegesebb eltérés az üzenetet továbbító technikai segédeszközben (az Internet és a 

számítógép) rejlik, az alapmodellhez képest. A kommunikáció folyamata határozottan 

technológiafüggő. Az e-kommunikáció esetében adott a kommunikációs közeg, és általában 

kevesebb a zavaró tényező, vagy a torzító hatás, mint az általános kommunikációs folyamatban. A 

zavaró tényezők döntő többsége is a technikai megoldáshoz köthető (kapcsolati sebesség, letöltési 

idő, válaszidő). Az üzenet célbaérése egyértelművé tehető az e-kommunikáció esetében. E-mail 

esetén mérhető, nyomonkövethető a visszajelzés: ha a fogadó megkapta, vagy elolvasta az üzenetet 

automatikus válaszüzenet küldhető a befogadó részéről, a befogadó szándékától függően 

(amennyiben a befogadó nem akarja, nem jelenik meg válasz az üzenetküldő számítógépén). 

Hasonlóan az általános kommunikációs folyamathoz az e-kommunikáció esetében is van lehetőség 

a befogadó azonnali visszajelzésére. A személyes kommunikációhoz viszonyítva minimális a 

szubjektivitás szerepe, az üzenet küldő és a befogadó üzenethez való viszonya tényszerű, objektív. 

A kommunikáció technológiai alapjai miatt az üzenet egyszerűen tárolható, rögzíthető, 

visszakereshető, sokszorosítható és elvileg „végtelen” befogadó felé továbbítható. A továbbítás 

mértékékének az alkalmazott technológia szab korlátot. Az üzenet küldőjének akaratától függően a 

kommunikáció lehet nyilvános (például chat fórumok, vagy publikus Internet felületek), vagy rejtett 

(személyes levelezések, zárt fórumok, korlátozott elérésű web helyek). 
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Az e-kommunikáció modelljének felhasználásával megalkotható az online kommunikáció interaktív 

modellje. Ebben az interaktív modellben a középpontba a hipermédia került, melyen keresztül bárki 

kapcsolatba léphet bárkivel. A szerepek felcserélhetők, mindenki lehet információ kibocsátó, vagy 

információ szolgáltató az igényeinek megfelelően, azonnali visszacsatolási lehetőséggel. A 

kommunikáció földrajzi határoktól mentes, a kommunikáció szereplői bárhol kapcsolatba léphetnek 

egymással a szükséges technológiai eszközök megléte esetén. 

 

4.3. Ábra: Az online kommunikáció interaktív modellje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Eszes, 2002:52. 

 

4.2. Új kommunikációs eszközök alkalmazása az Allianz Hungária Biztosítónál 

4.2.1. Direktmarketing eszközök 
Az alábbiakban felsorolom a direktmarketing fontosabb eszközeit, a teljesség igénye nélkül, és 

megjelölöm (    ) azokat, amelyeket kampányaik során a hazai biztosítók is alkalmaznak: 

 Üzletben elhelyezett szórólapok, inzertek, 

 Országos lapok, magazinok direktválasz (kupon) hirdetései, 

 Apróhirdetések napilapokban, hirdetési újságokban, 

 Földrajzilag korlátozott terjesztésű helyi lapok, 

 Levélreklám (DirectMail), 

 Telefon, 

 Telefonszámos tv-reklám, 

 Rádióhirdetések, 
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 Óriásplakátok, poszterek, citylight-ok, 

 Levélszekrénybe kézbesített egyéb szórólapok,  

 Internet, 

[Veres, 1999: 247; Robinson, 1992]. 

További eszközök Hoffmann Istvánné alapján, és a saját kiegészítéseimmel: 

 Címzett e-mail, vagy tömeg e-mail, 

 Audió kazetták, videók, CD-k, videó CD-k, DVD-k, 

 Teletext, 

 Telefonkönyvek, szakmai telefonkönyvek, 

A különböző direktmarketing eszközök közül hazánkban és Európában is a leggyakrabban 

használt direktmarketing eszköz a DM. Az International Direct Marketing Network kutatása 

szerint az európai fogyasztási cikkeket forgalmazó vállalatok 84%-a alkalmazott már valamilyen 

direktmarketing eszközt [Nagy, 2000; Direkt marketing trendek Európában. kreativ.hu, 2000]. A 

kutatás eredménye alapján a legkedveltebb eszköz a levélreklám, melyet a vállalatok több mint 

50%-a alkalmaz. A legkevésbé használatos eszközök közé tartozott a telemarketing és a TV-re 

reagáló üzenetek. Összességében a kutatás a vállalatok direktmarketing tevékenységét hasznosnak, 

a jövőben nagy lehetőségeket ígérő módszernek tartotta. A Gartner jelentése szerint 2001. évben az 

amerikai vállalatok már egyre inkább direktmarketing eszközöket részesítettek előnybe a 

hagyományos marketing eszközökkel szemben, amit alátámaszt az a tény, hogy az amerikai 

háztartások levélforgalmának 65%-át a DM-ek adták [Az e-mail és az off-line marketing. 

carnation.hu, 2002; Robbanás előtt a direktmarketing. vg.hu, 2000]. 

 

4.4. ábra, Európai fogyasztói árucikkeket termelő vállalatok direktmarketing módszerei 
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Forrás: Jobber, 1999: 372 
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A Federation of European Direct Marketing Association felmérése szerint 2000-ben 43 milliárd 

eurót költöttek direktmarketingre az európai vállalatok. Ebből 860 millió euró volt Magyarország, 

Csehország, Lengyelország és Szlovákia részesedése, ami alig 2%-a ennek az összegnek. A teljes 

direktmarketing kiadások 70%-a származik DM kampányokból. [FEDMA- növekszik az európai 

DM-költés. kreativ.hu, 2002]. Hazánkban direktmarketing eszközöket a telekommunikációs ágazat, 

és a pénzintézeti szektor kezdett először alkalmazni [A Matáv már esküszik a telemarketingre. 

kreativonline.hu, 2000.], de jelenleg csaknem valamennyi iparág használ valamilyen 

direktmarketing eszközt, leggyakrabban DM-et. A hazai lemaradást támasztja alá a 

foglalkoztatottak létszámának elemzése: a hazai direktmarketing ágazatban közel 3000 fő dolgozik, 

ami az összes foglalkoztatottnak 0,6%-a, míg ugyanez az arány az Egyesült Államokban 1,6%. A 

DM-ek száma Magyarországon egy főre vetítve 1998-ban 5,8 DM/fő; 1999-ben 7,2 DM/fő; a 

szakértői becslések szerint 2005-re 12 DM/fő értéket jósolnak, míg az EU-átlag 50 felett volt már 

1999-ben. Egyes Nyugat-Európai országokban (Anglia, Francia ország, Németország) a teljes 

reklámköltés 10-15%-át fordítják a vállalatok direktmarketing eszközökre, addig Magyarországon 

ez az érték alig éri el a 4-5%-ot [Lencsevégen a DM. kreativ.hu, 2000; Direkt Marketing Piac. 

2001]. A lemaradás egyik oka lehet, hogy a direktmarketingre még kevesen szakosodtak 

hazánkban, valamint az ügynökségek a szakmai fogásokat még nem alkalmazzák kellő eredménnyel 

[Simon, 2000]. A direktmarketing eszközök alkalmazásában az egyik élenjáró ország az Egyesült 

Királyság, ahol a kommunikációs mixben közel 10%-os arányt képvisel direkt marketing 

 

4.5. Ábra: Kommunikációs mix összetétele az Egyesült Királyságban 
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Forrás: Doyle, 2002:448. 
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Az Allianz Hungária évente több mint 10 millió levelet küld ki ügyfelei részére: általános 

tájékoztató, egyenlegközlő, csekk-ket, vagy fizetési felszólítást tartalmazó levelek. Közvetlen 

üzletszerzési céllal postázott levelek (adatbázisból leszűrt, keresztértékesítésre alkalmas ügyfelek 

leválogatása központi adatbázisból) száma 2001-ben több mint 15000 darab, 2002-ben több mint 

30000 darab volt. Hozzáférhető információk szerint - melyet megerősítenek a primer kutatásom 

során végzett mélyinterjúk is - a hazai biztosítási szektorban üzleti céllal postázott DM-ek száma 

nem éri el éves szinten a 100 000 darabot [Kutatási jelentés a kgfb-t kötő ügyfelek körében, 2004]. 

 

4.2.2. Telemarketing 
A telemarketing a direktmarketing egyik eszköze, véleményem szerint az egyik leghatékonyabb, és 

legszélesebb körben alkalmazható interaktív szolgáltatási és értékesítési csatorna. Felhasználható 

ügyfélszolgálati eszközként, értékesítési, vagy promóciós csatornaként, információs vonalként, és 

kapcsolattartási eszközként. A kiemelést támasztja alá az a tény, hogy a direktértékesítést 

valamennyi hazai biztosító társaság a telefonos értékesítéssel kezdte 1998 végén. A telemarketing 

jelentőségét emeli ki, hogy a pénzintézetek által leggyakrabban használt direktmarketing eszköz a 

DM mellett a telemarketing [Mobil marketing. e-ker.hu, 2004; A Retail Outlet In The Palm Of 

Your Hand. frost.com, 2002]. Mélyinterjúim során a megkérdezettek a telemarketinget a biztosítási 

szektorban hatékonyan alkalmazható értékesítési és ügyfélszolgálati csatornának tartották. David 

Lee kommunikációs szakértő a telemarketinget az egyik leghatékonyabb és legcélravezetőbb 

direktmarketing eszköznek tartja: személyesebb csatorna, mint az Internet, és az azonnali 

interakciók miatt alkalmas arra, hogy hatékony kommunikáció alakuljon ki az ügyfél és a vállalat 

között tértől és időtől függetlenül [Lee, 1998]. Az Internetfelhasználók száma a legoptimistább 

becslések szerint sem haladja meg a 2,5 milliót 2005 végére, addig telefonon keresztül a hazai 

felnőtt lakosság közel 90%-a elérhető [Több mint 8 millió mobil Magyarországon. ebroker.hu, 

2004]. A legnagyobb direktmarketing eszközöket is alkalmazó multinacionális cégek között több 

biztosító társaság, és bank is megtalálható. Az angliai DirectLine biztosító nem hagyományos 

ügynöki csatornán keresztül értékesít, hanem kizárólag csak call centerére támaszkodva végez 

biztosítási tevékenységet. Hazánkban jelenleg csak direkt csatornát használó biztosító nincs, a 

hagyományos értékesítési és ügyfélszolgálati csatornát kiegészítő „direkt-üzletágakat” alakítottak 

ki szervezetükön belül a biztosító társaságok. Minden hazai banknak és piacvezető biztosítónak van 

call centere (vagy telefonos ügyfélszolgálata), melyet ügyfélkezelésre, és/vagy ügyfélszerzésre 

használnak. Európában (és Magyarországon is) a direktmarketing eszközök közül a DM a 

leggyakrabban alkalmazott, addig az Egyesült Államokban ezt a szerepet a telefon kezdi átvenni. 

[Solomon, 2002]. A hazai szakemberek a telemarketing alkalmazások növekedését, és a 
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hagyományos ügyfélszolgálati csatornák szerepének csökkenését jósolják [Petrik, 2001]. „A call 

center – a benne részt vevő technológiával, informatikai támogatással és ügynökökkel együtt – 

valójában a hardver, a szoftver és a „humánver” szerencsés és ideális ötvözete.” [Széll, 2001: 55-

67.]. Barta Melindáék tanulmányukban a call centerek továbbfejlesztett változatáról, a contact 

centerről, mint a jövő egyik leghatékonyabb direktmarketing technológiájáról írnak. A contact 

center alapfilozófiája, hogy „…az ügyfelekkel, vásárlókkal való folyamatos kapcsolattartást 

helyezzük a középpontba, biztosítva, hogy számukra a szokásos kapcsolati csatornákon eljuttatott 

információk egységes egészet alkossanak, a kapcsolattartás során keletkező eseményleírások, 

tranzakciók naprakészen, folyamatosan rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a véletlenszerűen 

megjelenő problémák egységes kezelését.” [Barta, et all, 2002]. 

A telemarketing néhány felhasználási lehetőségét mutatom be, jelölve azokat (     ), melyeket az 

Allianz Hungária Biztosító már alkalmazott: 

 Levél telefaxon elküldve, 

 Személyes ügyfélkapcsolat, 

 Telefonos értékesítés, 

 Interaktív hanginformáció és menürendszer(IVR), 

 Kampánykövetés (utókövetés),  

 Piackutatás, piac-feltérképezés, 

 Értékesítés előtti és utáni információs vonal, 

 Általános információszolgáltatás, 

 Hibabejelentés (kárbejelentés), 

 Rendelésfelvétel, 

 Telefonos promóció, 

 VIP-vonal és VIP ügyfélszolgálat, 

 DM akciók nyomon követése, 

A hazai biztosítók által leggyakoribb telemarketing alkalmazások: 

 Ügyfélszolgálat, 

 Értékesítés, 

 Általános cég, -és termékinformáció szolgáltatás, 

 Kárbejelentés, és panaszkezelés, 

A telemarketingben, ahogy a szolgáltatásmarketingben is az emberi tényező kiemelt szerepet kap – 

bár az alkalmazott technológia is nagyon fontos! Klézli Ferenc, a Kinet Kft. szakértője szerint a call 

centerben a hozzáadott értéket a személyzet (a szaktudás, kommunikációs ismeretek és 

készségek) jelenti, és nem a technika. Call centeres beruházásokat csak a pénzügyileg stabil, 
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tőkeerős vállalatok engedhetnek meg maguknak. Egy call center beruházásnál a TCS Management 

Group elemzői szerint a hardver és szoftver költség 5%, a személyzet 60%, a hálózat 25%, a rezsi 

10%, de összességében 100 millió forint feletti a kezdő beruházás értéke egy kisebb (10-15 fős) call 

center kialakítása esetében is. Call centerek kiépítésébe, a magas beruházási költségek miatt csak 

a legnagyobb díjbevételű, nyereséget termelő biztosító társaságok kezdtek. A 90-es évek végén a 

biztosítótársaságok sorra hozták létre call centereiket, és átalakították informatikai stratégiájukat 

[Pálos, 2002]. Petrik Bertalan, az AVAYA Communication marketingigazgatója az 

ügyfélmegtartás leghatékonyabb eszközének tartja a call centert, illetve a továbbfejlesztett call 

centert, a contact centert [Petrik, 2002]. 

Az Egyesült Királyságban közel 320 000 embert foglalkoztatnak call centerekben, de ez a szám a 

szakértők becslése szerint 2004-ra elérheti az egy milliót is. Hazánkban 2000-ben megközelítőleg 

1000 ember dolgozott call centerekben, 2002-ben 2500 fő, és ez a létszám nem változott az utóbbi 

években [Koós, 2002]. A közeljövőben a saját és az outsourcing call centerek növekedésére 

számíthatunk, jelezte egy beszélgetésünk keretében Szatay István, a SzondaPhone ügyvezető 

igazgatója. A szakértői becslések szerint 2005 végén a hazai call centerekben alkalmazott 

operátorok és support személyzet létszáma elérheti a 4000-4500 főt. 

A hazai biztosítók a 90-es évek végén intenzív call center építésbe, és fejlesztésbe kezdtek, azzal a 

nem titkolt üzleti céllal, hogy néhány éven belül az információ-szolgáltató funkción túllépve 

hatékony értékesítési eszközként használhatják fel a versenytársakkal szemben [Fekete, 2003]. 

 

4.6. ábra, Call center használat Magyarországon/funkciók szerint 
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Forrás: KreatívDirekt, 1998. 25 old. 

 
A biztosítók által kitűzött stratégiai cél azonban nem valósult meg! Kutatásaim azt igazolják 

(vállalati vezetőkkel készített mélyinterjúk), hogy a hazai piacvezető biztosító társaságok 

alapvetően a call centereket még mindig információs vonalként, ügyfélszolgálati csatornaként 

használják, az értékesítés csak kiegészítő funkció! Ezt a megállapítást az Allianz Hungária 
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Biztosító call centerében készített hívásstatisztikák is alátámasztják: a hívások 80%-a 

ügyfélszolgálati, 20%-a értékesítési tematikájú volt az általam vizsgált 1999-2001. közötti 

időszakban [Veress I, 2001]. A call centereket a biztosító társaságok egyre inkább ügyfélszolgálati 

irodáik helyettesítésére használják, illetve a zárva tartási időszak kiváltására. 2001-ben az Allianz 

levélben kereste fel vidéki ügyfeleit, és tájékoztatta őket, hogy az ügyfélszolgálati fiókok zárva 

tartása alatt is elérhető kékszámon a központi telefonos ügyfélszolgálat. Az igényeknek megfelelően 

munkanapokon 8:00 óra és 22:00 óra között élőhang fogadja a hívásokat, azon túl IVR rögzíti az 

üzeneteket, és a következő napon az operátorok visszahívják az ügyfeleket. 

 
4.7. ábra, Call center használat Magyarországon/iparágak szerint 
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Forrás: KreatívDirekt, 1998. 25 old. 

 
Call centereket leginkább a telekommunikációs vállalatok, és a pénzintézetek alkalmaznak, ezek 

adják a call center piac 69%-át. A jövőben a biztosítási és a bankszféra további növekedése 

prognosztizálható. 

A telemarketing jövőbeli fejlődési lehetőségei, melyek a biztosítási szektorban is bevezetésre 

kerülhetnek: 

 Az Ericsson Consumer Lab felmérése szerint 2002-ben 68 millió, 2006-ban közel 27 

milliárd dollárt hoz az MMS (multimedia messaging system) az európai 

mobilszolgáltatóknak. Az MMS segítségével képeket, üzeneteket, hangot is tartalmazó 

multimédiás üzenetek küldhetők mobiltelefonra, vagy számítógépre. Alkalmazási területe 

FMCG vállalatok promóciói, nyereményjátékai [Mobilpiac-nagy jövő előtt az MMS. 

kreativ.hu, 2002]. Biztosítótársaságnál a kárfelvételt, és az azonosítást segítheti elő! 

 A mobiltelefon alkalmas arra, hogy az ügyfél azonnal értesüljön a különböző banki 

(biztosítási) tranzakciókról, készpénzfelvételről, átutalásról, vagy a bank sms-ben üzenetet 

küld, ha a felhasználó Internetbanki felületre lép be. 

 Mobiltelefon fizetésre is alkalmas (például parkolási díj). Biztosítási díjat is fizethetünk, és 

ez által a szerződésünk „azonnal” életbe léphet. 
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 Mobiltelefonon keresztül az előfizetőket interaktív játékokba, nyereményjátékba vonja be a 

reklámügynökség. Játékok esetén azonnali „eredményhirdetési” lehetőség! 

 Mobil telefon, mint technikai eszköz alkalmas arra, hogy „anytime, anywhere” 

kapcsolódjunk a világhálóra, 

 A telemarketing mellett megjelent a mobil marketing (wireless marketing). A szakértők 

alkalmasnak tartják a mobilmarketinget személyes üzenetek eljuttatására, 

vásárlásösztönzésre, vagy értékesítésre. A becslések 2005-re 700 millió dolláros hirdetési 

piacot prognosztizálnak, a merészebb kutatók 16 milliárd dolláros bevételt jeleznek 2006-

ban a mobil marketing piacon [Pécsi, 2001]. A jóslatokkal ellentétben a mobilmarketing 

nem vált jelentősebb marketing eszközzé [Szabó, 2004]. 

 Angol szakemberek szerint az évtized nagy marketingfogása az SMS-reklám. A kéretlen 

sms-áradatot akarják megakadályozni, hogy a reklámozók előzetes engedélyt kérnek a 

fogyasztótól. Az sms reklámok hatékonyságát jelzi, hogy míg a DM-ek 60-80%-a végzi 

olvasatlanul a szemetesben (primer kutatásaim is ezt az arányt erősítik meg), addig az sms-t 

kapók 74%-a elolvassa az üzenetet és 63% válaszol is rá! [Mesterházi, 2001]. 

 A telemarketing létjogosultságát, és rohamos elterjedését jelzi a pénzintézeti szektorban a 

GKI kutatása: 2001 első negyedévében 165 ezer lakossági, és 22 ezer vállalati telefonbanki 

szerződést kötöttek. 2003 végén már 1,3 millió telebankos lakossági, és 46 ezer vállalati 

ügyfélszerződést írtak alá [GKI - továbbra is alacsony az Internetes banki ügyfelek aránya. 

kreativ.hu, 2002; Butt et al., 2004.]. 

 

4.2.3. Online reklámeszközök 
A direktmarketing eszközök mellett az online marketing eszközök azok, melyeket a biztosító 

társaságok az ezredfordulót követően egyre gyakrabban használnak a hagyományos kommunikációs 

eszközök mellett. A következőkben felsorolok néhány fontosabb online reklámeszközt, és 

kiemelem azokat, (      ) melyeket a biztosítók is használnak. 

 e-mail marketing, 

 kurzor szponzoráció, 

 banner, flash-banner, 

 skyscraper, 

 pop-up ( a website letöltésekor automatikusan felbukkanó új ablak), 

 link ( átirányítás egy másik site-ra), 

 microsite (néhány oldalból álló mini website), 
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 multimédiás videobanner, 

 online hírújságok, e-hírlevelek, 

 search-engine regisztrációk, 

 sticky ad, 

 drop down (legördülő reklám), 

 button (bannernél kisebb reklám), 

 interstitial (korlátozott időtartamban megjelenő pop-up ablak), 

 floating-ad (lebegő reklám: egy bannerből és egy lebegő Flash animációból áll), 

 expanding-ad (rollover: kattintásra, vagy időzítésre nyílik fel), 

 shaped pop-up (formázott pop-up, a hirdetés a márka logóját, vagy alaktalan) 

 full-page overlay, take-over (a böngésző teljes felületét elfoglalja) 

[Internetes fogalomtár, 2001]. 

A biztosítótársaságok az online eszközök „hagyományosabb”, konzervatívabb formáit 

alkalmazzák. A „különlegesebb”, kreatív eszközöket inkább az FMCG vállalatok használják. A 

különböző online ügynökségek kreatív műhelyeiben kitalált új Internetes reklámeszközök [Szabó 

et al., 2003] mindig új és újabb eszközt adnak a hirdetők kezébe, hogy érdekes, akár meghökkentő 

reklámmal kápráztassák el a célközönséget [Says E-mail Marketing Campaigns Threaten 

Traditional Direct Mail Promotion. gartner.com, 2002]. Az IAB felmérése szerint 2003 első félévi 

hirdetési bevételeknek 29%-át adták kereső-szponzorációk, és a banner hirdetések visszaszorultak a 

második helyre 23%-os részesedéssel [Nagy, 2004]. A direktmarketing eszközök esetében 

leggyakrabban használt eszköz a DM volt, az online marketing eszközök esetében hasonlóan fontos 

szerepet (bár nem annyira hangsúlyos) tölt be az e-mail. Több szakértő is kiemeli az e-mailt az 

online marketing eszközkörből, és külön megjelölve e-mail marketingről beszél [Janal, 1998]. Az 

e-mail a DM-hez hasonlóan alkalmas arra, hogy névreszóló, személyes üzenetként jusson el a 

célszemélyhez, de hangot, képet, videót, file-okat (prezentációt, power pointos bemutatót, 

letölthető programokat) egyaránt csatolhatunk hozzá. Linkeket is mellékelhetünk, ezzel is 

megkönnyítve az információ átadást, vagy előkészítve a vásárlást! Az e-mail jelentőségét 

hangsúlyozza a DoubleClick 2004-ben készített kutatása 10000 fő (Észak-Amerika) 

megkérdezésével. A kutatás szerint egy átlagos Internethasználó hetente 308 e-mailt kap, és bár az 

üzenetek 62%-a kéretlen (spam), ennek ellenére jobban kedvelik, mint a telemarketinget, vagy a 

direct maileket! [E-mail Forever. Emarketer.com, 2004; A céges levelek fele spam. index.hu, 2003]. 

Az e-mail marketing elterjedését két tényező hátráltatja: a spam-ek, és az e-mailen terjedő vírusok. 

Erre lehet hatékony megoldás az eldobható e-mail cím, mely a különböző weblapokon történő 

regisztráció utáni spameket szünteti meg úgy, hogy 24 óra elteltével az e-mail cím megszűnik 



Veress István: Új értékesítési és kommunikációs eszközök a biztosítási szektorban, különös tekintettel a kockázat egyes kérdéseire Ph.D. disszertáció 

 74

[Eldobható e-mail. vg.hu, 2004]. Az e-mail hátrányai ellenére fontos kiemelni, hogy jóval olcsóbb, 

mint a hasonló célokat szolgáló DM. Amerikai tanulmány szerint egy hagyományos DM kampány 

esetében 1000 fő elérési költsége 500-700 dollár közötti, addig 1000 fő e-mailen keresztüli 

felkeresése 10 dollárba kerül a vállalatnak. Az e-mail költségkímélő, és sokkal kreatívabb, és 

látványosabb lehet, mint a DM [McCabe, 2002]. Az e-mail marketing szárnyalását jósolja a 

GartnerG2 kutatása, mely szerint a 2001 évi 948 millió dolláros e-mail marketing kiadások 2002 

évben elérik az 1,26 milliárd dollárt, és 2005-re már 1,5 milliárd dolláros lesz az e-mail marketing 

piac. 

Az e-mail marketing nyújtotta lehetőségeket a biztosítók egyelőre még nem használják ki. Az e-

mailt csak „tájékoztató, információszolgáltató”, a hagyományos postai levelet helyettesítő 

eszközként alkalmazzák: díjkalkulációt küldenek e-mailen keresztül, vagy szerződésbeli 

változásokat közölnek. Kiemelt alkalmazási területe lehetne a DM-et kiváltó, közvetlen 

üzletszerzést elősegítő e-mail, de ezt támogató adatbázis még nem áll a hazai biztosítók 

rendelkezésére! 

Megállapítható, hogy az online reklámeszközök gyakran költséghatékonyabb megoldást kínálnak, 

mint a hagyományos reklámeszközök. Tömegek elérésére is alkalmasak, de lehet névreszóló, 

személyes üzenetet is közvetíteni. Az alacsony hirdetési költségek mellett fontos érv lehet az 

alkalmazásánál, hogy vannak olyan célcsoportok (például a tizenévesek), akik más hagyományos 

médiummal egyáltalán nem érhetők el (mert nem olvasnak napilapokat, magazinokat, vagy nem 

néznek tévét, helyette inkább „szörfölnek” a világhálón). Egyedivé teszi az online reklámokat a 

tárolhatóságuk, küldhetőségük. Minden előnyük ellenére a hazai biztosító társaságok jelenleg még 

nem használják ki az online reklámeszközök nyújtotta lehetőségeket. 

 

4.3.3. Online jelenlét: biztosítók a neten (2004. november-december) 
A vizsgált kgfb-átkötési időszakban (2004. 10.01-30.) az Allianz Hungária Biztosító két piacvezető 

tartalomszolgáltató honlapján is megjelent banner hirdetéssel, ami több mint 800 000 látogatót 

jelenthet naponta. Más biztosító nem jelent meg a tartalomszolgáltató honlapjain, vélhetően az 

Allianz kizárólagosságot kötött az origóval és az index-szel. 

A nagyobb biztosítók közül a Generali mutatott aktív off-line (TV-spot) és online jelenlétet. Az 

AB-Aegon, és az OTP-Garancia nem jelent meg Internetes oldalakon. 

2003-ban az online brókerek rekord forgalmat bonyolítottak le novemberben. Több tízezer új 

biztosítást közvetítettek, és a látogatók száma meghaladta a 100 000 főt egy hónap alatt. Az előző 

évi sikerek miatt az online brókerek hirdettek a jelentősebb forgalmú tartalomszolgáltatókon. A 

legteljesebb biztosítás kötési lehetőséget (6 biztosítási termék köthető meg online a honlapján 
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keresztül) a netrisk kínálta, de hasonlóan széles körű a biztositas.hu kínálata is [Mától online 

köthető a Posta Biztosító gépjármű-felelősségbiztosítása. e-ker.hu, 2004; Négy felnőttből már 

hárman rendelkeznek biztosítással. gfk.hu, 2004; Biztonság az Interneten. mkimarketing.hu, 2004]. 

A 2003 novemberi átkötési időszak alatt több mint 300 000-en váltottak biztosítót, ami többszöröse 

az előző évi 80-100 000 értékhez képest. A szakértői becslések szerint a jelentős elvándorlás a 

piacvezető biztosítók rossz vevőmegtartó stratégiájának (nem jutalmazzák megfelelően azokat a 

vevőket, akik a biztosítónál maradnak, kiemelt kedvezményeket csak az új vevők kapnak!) a drága 

biztosításoknak, és az online brókereknek köszönhető, amelyek oldalain az odalátogatók 5-10 perc 

alatt kiszámíthatták, és összehasonlíthatták biztosítási díjaikat [Minden eddiginél többen váltottak 

biztosítót. ebroker.hu, 2004; Rácz, 2003]. A gyors (díj)összehasonlítás nem kedvezett a 

piacvezetőknek. 

 
4.2. táblázat: Biztosítók és brókerek Internetes jelenléte (2004) 

Tartalomszolgáltató/honlap Biztosító/bróker Üzenet 

Origo.hu Allianz Hungária „30% díjkedvezmény kötelezőjéből!”), 

Index.hu Allianz Hungária, 

Generali 

„30% díjkedvezmény kötelezőjéből!”), 

online image kampány, 

Startlap.hu Netrisk Link a saját lapra 

Port.hu Generali Online image kampány 

Vezess.hu Allianz Hungária „30% díjkedvezmény kötelezőjéből!”), 

Totalcar.hu Allianz Hungária „30% díjkedvezmény kötelezőjéből!”), 

Biztositas.hu Biztositas.hu 5 biztosító Kgfb és casco terméke hasonlítható össze, 

és köthető meg (utas, és lakásbiztosítás is köthető) 

Netrisk.hu Netrisk.hu 7 biztosító Kgfb és casco terméke hasonlítható össze, 

és köthető meg (utas,-lakás,-és életbiztosítás köthető) 

Forrás: saját összeállítás a honlapok alapján, 2004. 

 

4.4. Call center kialakítása az Allianz Hungária Biztosítónál 
1997-től a biztosítási ágazatban fokozódott a verseny: a működési költségek csökkentésével 

párhuzamosan növekvő bevételeket vártak el a külföldi tulajdonosok, miközben az ügyfelek több, 

és minőségibb szolgáltatásokat igényeltek a biztosítóktól. Az Allianz Hungária Biztosító stratégiai 

célja a piacvezető hely megtartása (akkor még 30% feletti piaci részesedés), és az egyik legnagyobb 

magyar "pénzügyi ház" kiépítése volt. A cél megvalósítása érdekében a legszélesebb értékesítési 

csatornákat kívánta alkalmazni. Több mint 3000 fős saját ügynökhálózattal rendelkezett, a 

legnagyobb brókerekkel és ügynökségekkel volt szerződéses jogviszonyban. 1997-ben szerződést 
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kötött a Magyar Postával ezzel megtörte az addigi Providenciás egyeduralmat. A Takarékbankban 

szerzett 5 %-os tulajdonjoggal a banki értékesítést is elindította, és a hazai biztosítók közül a 

legnagyobb országos fiókhálózata volt. 1996-ban fejlesztette ki website-ját, és 1997. decemberében 

a felsővezetés úgy döntött, hogy elindítja a call center projektet. A bevezetést hátráltatta, hogy az 

ügyfelek még nem voltak felkészítve az új szolgáltatásra, és a biztosítón belüli belső 

csatornakonfliktus kialakulása. 1998-ban a nagy versenytársak (az AB-Aegon, és a Generali 

Biztosító is) kiépítették call centereiket. Az Allianz Hungária lépéskényszerbe került, és bár a 

felsővezetés nem támogatta egyöntetűen saját call center kialakítását – részben a 300 millió forintot 

meghaladó fejlesztési költségek miatt – mégis a Biztofon (a call center neve) létrehozásáról döntött. 

A call center felállításával kettős célt szeretett volna elérni a biztosító: a szolgáltatások minőségi 

javítása, és új ügyfelek szerzése. 

A call center 1998-ban elsődlegesen ügyfélszolgálati feladatokat látott el: általános céginformációt 

nyújtott a betelefonálóknak, a biztosítási termékekről adott tájékoztatást, és egyes termékek 

esetében (kötelező gépjárműfelelősség biztosítás, és lakásbiztosítás) díjkalkulációt is végzett. A 

hívásszám megötszöröződött 1999 végére, és elérte a 80 000 kezelt hívást. A sikeres bevezetést 

követően 1999 második felétől megkezdődött a biztosítási termékek telefonon keresztül végzett 

értékesítése. 2000-ben sor került a web fejlesztésével párhuzamosan a call centeres és az Internetes 

értékesítési tevékenység összehangolására, és megkezdődött az Interneten is a termékértékesítés.  

 

4.4.1. A call center és az online értékesítés célcsoportja 
A hagyományos értékesítési csatorna esetében az ügynöké volt a főszerep. Az ügynök szerepét 

részben a telefon mellett ülő operátor veszi át, aki segíti az ügyfelet a megfelelő biztosítási termék 

kiválasztásában, és az üzletkötésben egyaránt, míg az Internetes üzletkötés esetén teljesen 

megszűnik az ügynöki szerep, és az ügyfél a saját maga ügynöke lesz. Az új értékesítési csatorna a 

hagyományos biztosítói célcsoporttól eltérő ismérvekkel rendelkező vevőket céloz meg. Ezek közül 

néhány fontosabb ismérv: 

 Vonalas, vagy mobiltelefonnal rendelkezik, 

 Internet-eléréssel rendelkezik vagy Internet használó, 

 Városi lakos, illetve elsődleges földrajzi szegmentáció: Budapest, vagy agglomeráció, 

 25-50 év közötti, legalább középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár, 

 Vagyontárgyakkal rendelkezik (személygépkocsi, és/vagy lakás, vagy nyaraló), 

 Többletszolgáltatást igényel (a hagyományos ügyfélszolgálat mellett, vagy helyett), 

 Nyitott az újdonságok iránt. 
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4.4.2. Csatornakonfliktus, az új értékesítési csatorna vállalaton belüli hatása 

A direkt csatorna összefoglalja a telefonos, az Internetes, vagy a telefon+Interneten keresztüli 

értékesítést. Az új módszer bevezetése a legtöbb biztosító társaság esetében, és az Allianz Hungária 

esetében is belső csatornakonfliktushoz vezetett. A csatornakonfliktus kialakulásnak az oka, hogy 

azonos ügyfeleket céloz meg (cégen belül) az ügynök, a telefonos operátor, és az Internetes fejleztő 

is (az Internetes fejlesztő segíti a virtuális hálózat kialakítását, karbantartását, és üzemeltetését; 

esetenként közvetlenül az Internetes értékesítést is támogatja). A célcsoport, és a kínált biztosítási 

termék is azonos. Az ügynöknek így nem csak a versenytárs biztosítók ügynökeivel kell 

szembenézni a hagyományos értékesítési piactéren, hanem a saját vállalatán belüli operátorokkal, és 

a virtuális piactéren megjelenő Internetes fejlesztőkkel is. Az ellentmondást tovább erősíti, hogy a 

direktértékesítés olcsóbb a vállalat számára (mint az ügynöki értékesítés), és kényelmesebb, 

időtakarékosabb, és magasabb szolgáltatást kínál az ügyfél számára. A direktértékesítés előnyös a 

biztosító számára, előnyös az ügyfél számára, de különösen hátrányos a biztosítón belüli ügynök 

számára! A biztosító számára viszont nagyon fontos a lojális, és szakértő ügynök szerepe, mivel a 

díjbevétel túlnyomó részét (99%-át) ő biztosítja a cég számára. 

Csatorna konfliktus az a szervezeten belüli folyamat, amikor a “direktcsatorna” érdek, és a 

„cégérdek-mint többség” között ellentét alakul ki: a hálózati munkatársak (ügynökök) úgy érzik, 

hogy az olcsó ár (biztosítási díj), és reklámpolitika veszélyezteti az üzleti lehetőségeiket, a 

megélhetésüket. A belső csatornakonfliktussal párhuzamosan a külső versenyhelyzet is élesedik, 

mivel az új direktcsatorna a többi piaci szereplővel is versenyez. A belső konkurencia a 

versenyszellemre pozitív hatást gyakorol, így a vállalat szélesebb ügyfélkört képes elérni. 

Az új értékesítési csatorna bevezetésénél a csatornakonfliktus kialakulása elkerülhetetlen, vezetési 

eszközökkel kell megoldani a belső problémát: egyik megoldási lehetőség önálló cég – lányvállalat- 

alapítása, és így a direktértékesítés elkülönül jogilag is az anyavállalattól, így az ügynökök érdekeit 

közvetlenül nem veszélyezteti! Az Allianz Hungária Biztosító- hasonlóan a többi biztosítóhoz - az 

új értékesítési csatorna kialakításánál szembe kellett hogy nézzen a belső csatorna konfliktussal. 

 

4.4.3. Call center és az Internet nyújtotta szolgáltatások az Allianz Hungária Biztosítónál 

A call center gyorsabban, teljes körűen, és kényelmesebben szolgálja ki az ügyfeleket, mint a 

hagyományos fiókhálózat, és az ügynökhálózat. 

A szolgáltatások négy területre tagolhatók: 

I. Telefonos és online általános ügyfélszolgálat, 
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II. Üzleti szolgáltatások, 

III. Aktuális információk, 

IV. Nyugdíjpénztári szolgáltatások, 

I. Az online szolgáltatások két részre bonthatók az elérhetőség szerint: a publikus 

szolgáltatások bárki számára elérhetők, igénybevételéhez nincs szükség regisztrációra. A zártkörű 

szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges [Biztonságos biztosítás, avagy biztonságra 

biztosítva. index.hu, 2003] 

Publikus szolgáltatások köre: 

 Általános termék-és céginformációk, 

 Kárbejelentés (gépjármű-, és lakásbiztosítási termékekre) 

 Változásbejelentés (az ügyfél adataiban bekövetkezett változások online elvégezhetők) 

 Zöldkártya igénylés, díjigazolás és csekk kérés, 

 Díjkalkulációk. 

A felsorolt szolgáltatásoknál a válaszidő minden esetben kevesebb, mint 24 óra. A regisztrált 

ügyfelek számára a Teleservice (titkosított, PIN-kóddal ellátott rendszer) rendszer nyújt teljes körű 

biztosítási szolgáltatásokat. A nem publikus szolgáltatásokat csak a már meglévő ügyfeleknek 

ajánlja fel a rendszer. Az ügyfeleknek előzetesen regisztrálni kell magukat, így biztosítható az 

adatvédelem, és az adataik jogosulatlan felhasználása harmadik fél által. 

A nem publikus, zártkörű szolgáltatások: 

 Törzsadat karbantartás és módosítás, 

 Befizetések ellenőrzése, káresemények története, 

 Változásbejelentések, 

 Igazolások kérése, 

 Unit linked típusú alapoknál a befektetési alapok közötti átcsoportosítás lehetősége. 

II. Az üzleti szolgáltatások 5 biztosítási termék online értékesítését kínálják: 

1) Kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás, 

2) Otthonbiztosítás, 

3) Befektetési életbiztosítás (Hozam Plusz), 

4) HB EURO kár- és jogvédelem-biztosítás, 

5) Kiegészítő kölcsöngépjármű-biztosítás. 
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Az online üzletkötés (értékesítés) folyamata: 

A webes ajánlat online küldhető tovább, a telefonon keresztül elkészített ajánlat postázásra kerül. 

Az ügyfelek az ajánlatokat e-mailben vagy levélben kapják meg, a visszaküldés mindkét esetben 

csak postai úton lehetséges a szerződés aláírása után. A szerződés érvénybe lépése a kötvény 

visszaérkezési dátumával megegyező. A biztosítási szerződés csak írásban mondható fel. 

III. Aktuális információk alatt az ügyfél minden segítséget megkap, hogy az egyes biztosítási 

módozatokat minél jobban megismerje. A biztosító által értékesített valamennyi termékről található 

részletes információ, valamint díjszámítási lehetőségek is kapcsolódnak egyes termékekhez. A 

kárbejelentési szolgáltatást támogatja a kárrendezési egységek és a szerződéses javítók listája. A 

térképes fióklista az ügyfelek könnyebb tájékozódását segíti. A megelőzést szolgálja a lopott 

autók adatbázisa, amely alvázszám szerinti kereséssel tájékoztatást adhat a megvásárolni 

szándékozott autó eredetéről. A bónusz klub a hűséges ügyfelek számára nyújt vásárlási 

kedvezményt a szerződött üzletekben. Az üzletkötői honlapok 2002. június elejétől érhetők el, 

amely online támogatást ad az ügyfeleknek a számukra legmegfelelőbb ügynök kiválasztásához 

Nagyon fontos szerep hárul az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételben a call centerre. Az 

operátorok segítségével „személyesebbé” válik az ügyfél–biztosító kapcsolat. Ha az ügyfél 

bármilyen esetben elakad az Interneten, vagy kérdése merül fel az operátor 24 órán belül (de 

általában 1-2 órás a reakció idő) választ ad. 

IV. Nyugdíjpénztári oldalak. A részletes önkéntes-, és magánnyugdíjpénztári információkon 

túl az ügyfelek egy azonosító és egy PIN kód segítségével ellenőrizni tudják egyéni számlájuk 

aktuális egyenlegét. Az adatbiztonságot a NetLock tanúsítvány garantálja. 

4.5. Maximarketing kampány 
 
A maximarketing kampány céljai: 

� A direkt értékesítési csatorna (telefon és Internet) ismertségének növelése, 

� Új célcsoport elérése, 

� Értékesítés támogatása, és üzletkötés, 

� A biztosító új szolgáltatásainak megismertetése az ügyfelekkel. 

A maximarketing kampány alkalmas arra, hogy támogassa az értékesítési folyamatot, és azonnali 

(mérhető) választ generáljon [Rapp, 1987]. Az online értékesítési csatorna hatékonyabb támogatása 

érdekében az Allianz Hungária 2001 évtől kezdődően maximarketing kampányokat kezdett el 

alkalmazni. A maximarketing kampányokban a hagyományos marketingeszközök mellett, 
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direktmarketing,-és online marketing eszközöket, és telemarketinget is tartalmazott a marketingmix. 

A hazai biztosítók között elsőként mérte és értékelte az Allianz a kampányok üzleti hatékonyságát. 

Kampányok üzleti eredményességét a hatékonysági mutató mérte: 

 
    A kampány időszak alatt megkötött szerződések állománydíja 
   Hatékonysági mutató = 
    Hagyományos + új marketing reklámeszközök költsége 
 
 

Az értékelési időszak legalább 90 nap volt, mivel az online szerződéseknél magasabb volt a törlési 

hányad. A kampányt akkor ítéltük eredményesnek, ha a hatékonysági mutató 1,5-nél nagyobb 

értéket adott. 

A következőkben egy negyedév kampányait, a kampányok egymásra épülését, és értékesítés-

támogató szerepét mutatom be (4.3. táblázat). A kampányok hatékonyságának mérése 

megteremtette a lehetőséget, hogy objektíven megállapítható legyen, melyek azok a 

reklámeszközök, amelyek alkalmasak az elektronikus értékesítési csatorna támogatására. 

Olyan kommunikációs mix kialakítása volt a cél, amely hatékonyan támogatja az új értékesítési 

csatornát. Festinger és Bramel szerint a legtöbb nem rutin jellegű vásárlás (mint például a 

biztosítás) magában hordozza a vásárlás utáni disszonancia érzését. A biztosítások értékesítésénél 

sokkal hatványozottabban jelentkezhet, ezért meg kell találni azt a módszert, amivel fenntartható az 

ügyfél-elégedettség, és a bizalom! Ennek egyik hatékony módszere az ügyfélgondozás. A kampány 

után ezért kap nagyon fontos szerepet a call centeres utó-ügyfélgondozás. A biztosítást kötő új 

ügyfeleket az operátor felhívja, és kutatja elégedettségük vagy meg nem elégedésük okait. 

 

A maximarketing kampány fontosabb jellemzői: 

 Hosszú kampányidőszak (a teljes kampányidőszak hosszabb, mint 30 nap), 

 A teljes kampányidőszak alatt elérhető a biztosító telefonon, vagy Interneten keresztül, 

 Hagyományos és elektronikus kommunikációs eszközöket egyaránt alkalmaz, 

 A marketingmixben a telemarketing, a direktmarketing, az online marketing eszközök 

dominálnak, 

 A kampányok időben egymásra épülnek, kiegészítik, erősítik egymás hatását, 

 Nincs reklám-mentes időszak, 

 A teljes kampányidőszak alatt az üzleti teljesítményt (kiküldött és visszaérkezett biztosítási 

kötvények száma, és az éves állománydíj) folyamatosan elemzik. 
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4.3. táblázat, A maximarketing kampány időrendi áttekintése (timing, 2002. II negyedév), 
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Metró újság 1.                

Lakáskultúra                

DM kampány                

Kitelefonálás                

Metró újság 2.                

Index banner                

Totalcar banner            

Forrás: saját összeállítás, 2002 

 

A teljes kampány időszak alatt a call center szoftver, és a web szerver regisztrálta a beérkező 

kéréseket, elemezte és értékelte a bejövő hívásszerkezetet, és a látogatókat. 

 

A call center hármas szerepet töltött be a maximarketing kampányban: 

 Bejövő hívások elemzése (értékesítési, ügyfélszolgálati, és egyéb csoportosításban), 

 Outbound híváskezdeményezés (értékesítés támogatás), 

 Statisztikák, riportok készítése. 

 

Metro újságban két különböző időszakban jelent meg hirdetés: egy ¼-es színes hirdetés jelent meg 

3 héten, majd azt követően 4 héten keresztül, minden nap. A Lakáskultúrában ½-es színes 

hirdetés került elhelyezésre. A DM kampánynál a biztosító saját ügyféladatbázisát használta fel, 

10 000 levél került kiküldésre (budapesti lakosok, az Allianznál van Kgfb és casco biztosítása, és 25 

év és 50 év közötti). 

A banner hirdetés normál méretű (120x60) volt, 5 hétig futott vezető tartalomszolgáltatók kezdő 

site-jain.  

A reklámüzenet minden esetben azonos volt: a biztosító új üzleti szolgáltatását, értékesítési 

lehetőségét hirdette az elérhetőségekkel (telefonszám, és honlap cím) együtt A következő tábla a 

kampány üzleti eredményeit foglalja össze. 
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4.4. táblázat, Kampányelemző tábla 

 Metro 
újság 1.                        

Lakáskultúra DM outbound Metro 
újság 2 

Index 
banner 

totalcar 
banner  

Tervezett szerződés szám 
HOB (db) 32 60 82 53 36 15 0 

GFB (db) 68 0 0 0 64 11 33 

Állománydíj (eFt) 3 140 1 380 1 840 1 150 3 020 1 160 1050 

Marketing ktg. (eFt) 2 230 1 220 800 300 2 500 500 500 

Hatékonysági 
küszöb (Hk) 

1,41 1 587 2,30 3,83 1,21 2,32 2,10 

érdeklődési szint 
(bejövő hívások) 

411 302 504 0 398 41 38 

szerződések száma 82 60 80 53 98 28 33 

kampány ideje (nap) 21 30 21 21 28 35 35 

szerződések 
száma/napok száma 

3,95 2,00 3,81 2,52 3,50 1,14 0,94 

mark. ktg. / bejövő 
hívások száma     
(Ft/1 db hívás) 

5 575 4 067 1 600 0 6 250 12 195 13 157 

bejövő hívások / 
szerződések száma 

4,21 5,00 6,25 0,00 4,00 1,25 1,67 

bejövő hívások / 
napok száma 

16,66 10,00 23,81 0,00 14,29 1,43 142,86 

Forrás: saját összeállítás, 2002. július. 

 

A kampányelemző tábla részletes üzleti információt nyújt a különböző rész-kampányok 

eredményességéről. A maximarketing kampány végén meghatározható, hogy milyen üzleti 

eredményt hoztak az egyes részkampányok, a különböző marketingkommunikációs eszközök: 

mennyi hívást generált, mennyi ajánlat készült, és ebből mennyi szerződés realizálódott (90 napon 

belül visszaérkezett, és nem törölt szerződések száma). A hatékonyság részkampányonként és 

együttesen is kimutatásra került. 

A kampányok időzítése és az értékesítés közötti kapcsolatot mutatja be a következő ábra: 

A grafikon a ténylegesen megkötött szerződéseket, és a kiküldött, várakozó szerződések számát 

ábrázolja a rész-kampányok időzítésének függvényében. 
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4.8. ábra, Kötésstatisztikai ábra 
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Metro újság 1. DM kiküldés  Metro újság 2.   

  lakáskultúra  outbound +DM    

     Index banner Totalcar banner 

Forrás: saját összeállítás, 2002. július. 

 

A maximarketing kampány elemzését segíti a call center hívásstatisztika, amely azt mutatja meg, 

hogy az adott időszakban az ügyfelek milyen médiumon keresztül értesültek a reklámüzenetről 

(honnan kapták meg az értékesítési üzenetet, más megközelítésből miért telefonáltak be a call 

centerbe). A médiavizsgálat az operátori script-en a hívást követően automatikusan rögzül. 

 

4.9. ábra, Bejövő hívásstatisztika 
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Forrás: saját összeállítás, 2002. július. 
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4.5.1. Kampányértékelés  
A kötésstatisztikai ábra bemutatja a kampányok időzítése és az értékesítés kapcsolatát. Kampány-

halmozódás hatás jelentkezik: amint egyre több, különböző csatornán jelenik meg az értékesítési 

üzenet ugrásszerűen megnövekszik a bejövő hívásszám, és növekszik a várakozó (vagyis a 

kiküldött, de még vissza nem érkezett) ajánlatok száma. A kampánymentes időszakban (a DM 

kampány végén) csökken a kiküldött ajánlatok száma, kevesebb, mint a felére esik vissza a 

kötésszám. Ilyen korreláció, együttmozgás más hagyományos kommunikációs eszközök használata 

esetén nem volt kimutatható. 

A marketingkommunikációs eszközök hatékonyság-szempontú elemzésénél látható, hogy a kitűzött 

hatékonysági küszöböt (az önkényesen választott 1,50) a Metro újság (Hk=1,41) és a Lakáskultúra 

Hk=1,13) nem érte el. A kampányok egymás utáni alkalmazása az eredményt felerősítette, 

növekedett a bejövő hívásszám, és a kiküldött ajánlatok száma. A leghatékonyabb a telemarketing 

kampány volt, a legkisebb marketing kiadással a legnagyobb üzleti bevételt eredményezte 

(Hk=3,83). A DM kampány és a follow up (kitelefonálás) kampány egymás hatását felerősítette, és 

a legnagyobb számú szerződést (133 megkötött biztosítási szerződés) eredményezte. 

Az online kampányok meghaladták a hatékonysági küszöbértéket, de nagyon kevés biztosításkötést 

eredményeztek. A feltételezéseinkkel ellentétben nagyobb üzleti eredményt hozott az általános, 

nagyforgalmú tartalomszolgáltató site-on elhelyezett banner hirdetés, mint a szűkebb célcsoportot 

elérő, de speciális (www.totalcar.hu) autós web site. 

A hívásstatisztikát elemezve megállapítható, hogy a bejövő hívások 31%-a a DM-ek hatására 

generálódott, de a hagyományos kommunikációs eszközök is jelentős hívásszámot eredményeztek 

(a Metro újságban megjelent hirdetés hatására telefonáltak be 798-an!). Nem került részletesebb 

elemzésre, hogy a hagyományos reklámok bár magas hívásszámot generáltak, de ezt nem követte 

hasonló arányú szerződéskötés. 

A két direkt csatorna nem kapcsolódott össze, az Interneten megjelenő hirdetés hatására (annak 

ellenére, hogy a banner a call center telefonszámát is tartalmazta) nagyon kevesen telefonáltak be. 

Az Interneten megjelenő hirdetés eredményeként 13157 forintba került egy bejövő hívás, míg a 

Metro újság esetében ennek az értéknek alig a felébe, 5912 forintba. A legolcsóbb bejövő 

hívásköltség a DM esetében volt, csak 1587 forintba került. Összességében a maximarketing 

kampány eredményes volt, a teljes kampányra számított hatékonysági mutató Hk=1,60 volt. 
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4.6. A maximarketing és az direkt értékesítési csatorna újdonságértéke 
A maximarketing kampány outputjának (érdeklődés a biztosítási termék iránt, mely a bejövő 

hívásokban realizálódik) és a call centernek (mint értékesítési csatorna) összekapcsolásával, 

megteremtődik az egymásra épülő hagyományos és direkt kommunikációs eszközök eredményének 

mérhetősége, üzleti hatékonyságának vizsgálata. A különböző kommunikációs eszközök 

összekapcsolásával szélesebb célcsoport érhető el, mintha csak egyféle reklámfajta kerül 

alkalmazásra. A bejövő hívások alapján ügyféladatbázist lehet kiépíteni, amely alkalmas a 

következő kampánynál keresztértékesítésre. Újdonság a maximarketing kampány esetében, hogy 

azonnali, napi elemzések készíthetők, és ennek ismeretében, amennyiben valamelyik reklámeszköz 

nem hozza a kitűzött eredményt (érdeklődési szint, és szerződéskötések) elhagyható, vagy más 

reklámmal helyettesíthető, a rugalmas kampánytervezés megvalósítható. A kampányok után a teljes 

időszakra vonatkozó részletes üzleti elemzés készül, és ennek ismeretében a következő 

maximarketing kampány-elemek hatékonyabban választhatók ki. 

Lehetőség nyílik a call center kapacitásának optimálisabb megtervezésére azáltal, hogy a DM 

kampányt követő kitelefonálásokat olyan időszakra helyezzük, amikor alacsonyabb 

kihasználtsággal működik a call center. Így a call center kapacitása előre tervezhető, az operátorok 

munkaideje átcsoportosítható, és csökken a holtidő. A call centeres ügyfélszolgálat és az értékesítés 

munkája összehangolható, tervezhető. A kampány lezárását követően az ügyfélszolgálat 

ügyfélstatisztikát készít (bejövő hívások, érdeklődő ügyfelek száma, kiküldött szerződések – 

ajánlatok- , visszaérkezett szerződések), és ezt követően a szerződést kötő ügyfelek újra 

felhívhatók, és utógondozás, ügyfél-megelégedettségi statisztika készíthető. A call center, mint 

belső szolgáltató egysége a vállalatnak, végezhet ügyfélkezelést, ügyfél-kiértesítést, vagy a vállalati 

kampányhoz csatlakozva információs csatornaként is működhet: például nyereményjáték esetén az 

operátorok értesítik a nyerteseket. Ezt a lehetőséget az Allianz több nyereményjátékánál is 

felhasználta. 
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5. A MARKETINGKOCKÁZAT ÚJRAÉRTELMEZÉSE (az elektronikus kapcsolatok 
feltételrendszerében) 

A marketingkockázat újraértelmezése során szolgáltatásmarketing elméleti alapokból indulok ki. 

A szolgáltatási folyamat igénybevétele során az észlelt kockázat kétoldalú: a vevő bizonytalan, 

hogy az elvárásai a szolgáltatási folyamat végén az elképzeléseinek megfelelően teljesülnek-e, de a 

szolgáltató is bizonytalan a teljesítés eredményességében. Az igénybe vevői kockázatérzet- mivel az 

új elektronikus értékesítési csatorna vizsgálata során elsődlegesen a vevői kockázatérzetet elemzem 

és nem a szolgáltatóit- és a szolgáltatás sztenderdizáltságának függvényében a szolgáltatások négy 

csoportba (üzemszolgáltatás; műhelyszolgáltatás; tömegszolgáltatás; professzionális szolgáltatás) 

oszthatók. A Schmenner-féle kockázati tipológia szerint a pénzügyi szolgáltatás (a biztosítási 

szolgáltatás is) a „tömegszolgáltatás” kategóriájába tartozik, ahol a szolgáltatás alacsonyan 

sztenderdizált, de a kapcsolat minősége, a vevő és a szolgáltató egymáshoz való viszonya kiemelt 

szerepet kap, és a kockázatérzet is erre vezethető vissza [Schmenner, 1986]. A hagyományos 

marketingkockázat újraértelmezését teszi szükségessé, hogy az online biztosítási szolgáltatás 

nem a hagyományos értékesítési csatornán keresztül teljesül, hanem új közegbe – egy elektronikus, 

virtuális térbe – kerül. Mindezek egymásra hatását szintetizálom, amikor a kockázat 

újraértelmezését adom. Az elektronikus csatornára jellemző kockázati tényezőket egységes 

modellben foglalom össze, és a kockázati elemekre kockázatcsökkentési módszereket mutatok be. 

 

5.1. Ábra: A marketingkockázat megközelítési folyamata 
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5.1. A kockázat értelmezése a szolgáltatásmarketing rendszerében 
A vevő a vásárlási folyamat során törekszik a kockázat csökkentésére. A kockázat a vevő 

bizonytalan helyzetére vezethető vissza. A bizonytalanság eredhet abból, hogy a vevő nincs 

elegendő információ birtokában a termékkel, vagy a szolgáltatással kapcsolatban, nem kellően 

tájékozott a vásárlási körülményekről (többlet kockázati tényezőt jelent a hagyományostól eltérő új 

elektronikus értékesítési csatorna, a fizetési mód is szokatlan: elektronikus fizetési mód), és 

folyamatosan fennáll annak a veszélye, hogy a vásárlás bármelyik szakaszában rosszul dönt. A 

rossz döntést valamilyen veszteség követi, és a vevő a veszteség elkerülésében vagy 

minimalizálásában érdekelt. Ebben a megközelítésben a marketingkockázat a vevői 

bizonytalanságra vezethető vissza [Bauer et al., 1992:57-59.]. A bizonytalanság típusainak 

függvényében a kockázati típusok Schiffmann és Kanuk szerint az alábbiak: 

�  Funkcionális, 

� Fizikai, 

� Pénzügyi, 

� Társadalmi, 

� Pszichológiai, 

� Idő. [Schiffman et al, 1990:181] 

A biztosítási szolgáltatás vásárlása során az előbb felsorolt kockázati típusok összetetten 

jelentkeznek, kiemelten a funkcionális, a társadalmi, a pszichológiai, és a pénzügyi kockázatok. 

Funkcionális kockázatról beszélünk, ha a vevő a termék, vagy szolgáltatás megfelelőségében 

bizonytalan: ténylegesen az elvárásainak megfelelő terméket (biztosítást) vásárolt? A társadalmi 

kockázat akkor jelentkezik, ha a vevő bizonytalan a termék társadalmi elfogadásában: mit fognak 

szólni a barátok, a család, a közösség, hogy az adott terméket megvásárolta? A pszichológiai 

kockázat a vevői önértékelésére vezethető vissza: megengedheti magának a kiválasztott terméket? 

Nem volt túl drága? A pénzügyi kockázat a diszkrecionális jövedelem-felhasználással van 

összefüggésben: megéri a termék, amit fizetett érte? A legjobb áron jutott hozzá? A szolgáltatások 

igénybevételének egyik marketing-következménye a szolgáltatási folyamatot végigkövető kockázat, 

a magas vevői kockázatérzet. Ez visszavezethető a szolgáltatási termék sajátosságaira: a 

biztosítási termék (első) vásárlásánál a vevő kockázatérzete azonnal jelentkezik, mivel nem tudja, 

gyakran nem is érti a biztosítási módozatot a termék összetettsége miatt. Tovább növekszik a 

kockázatérzet, amikor megindul az igénybevétel folyamata (például lakásbetörést követően 

elkezdődik a kárfelmérés, a biztosított vagyontárgyak vizsgálata), amelyet gyakran tanácstalanság, 

bizonytalanság; halmozódó kockázatérzet kísér. A szolgáltatásmarketing egyik legkiemeltebb 
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területe ezért az észlelt kockázat csökkentésének kezelése. A kétoldalú kockázatérzetet 

csökkentő mechanizmusok: 

 Sztendertizálás, vagy adaptálás, 

 Minőségmenedzsment, 

 Franchise, 

 Fizetés menedzsment, 

 Kapacitásmenedzsment, 

 Yield (hozam)menedzsment, 

 Márkamenedzsment, 

 Kapcsolatmarketing, 

 Frontvonal menedzsment, 

 Panaszszituáció menedzsment, 

 Belső marketing, 

 Aktív ügyfél-politika, 

 Tárgyiasítás, 

 Folyamatmenedzsment, 

 Fázisspecifikus marketing, 

 Kultúraközi marketing menedzsment, [Veres, 1998:61]. 

A szolgáltatások kockázati kérdéseinek szintetizáló vizsgálatára a Kolos-féle kutatási modellt, és 

Parasuraman szolgáltatás-minőség modelljét fogom felhasználni. 

5.2. ábra, A kockázatérzet kutatási modellje 

 

Forrás: Kolos, 1996:186. 
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A modell bemutatja a szolgáltatásokban jelenlévő észlelt kockázatokat, feltárja az összefüggéseket a 

szolgáltatás jellege, a fogyasztó viselkedése, attitűdje, és a kockázatkezelés között. Parasuraman 

szolgáltatás-minőség modelljéből kiindulva, azt a Kolos-féle kockázatérzet modell elemeivel 

kibővítve -a disszertációmban javasolt kiegészítésekkel- a kockázatérzet az észlelt és az elvárt 

szolgáltatás közötti eltérés. Parasuraman javaslatára az alábbi ötelemű minőségparaméter 

rendszerrel lehet csökkenteni az észlelt kockázatot (az értelmezéseket a primer kutatásaimon 

alapuló, és a biztosítási ágazatra alkalmazott megjegyzésekkel egészítem ki). 

1) Megbízhatóság: 

 A felvetődő problémát az ügyfélszolgálat gyorsan, szakszerűen megoldja, 

 Időpont egyeztetés az ügyféllel: az ügynök pontosan érkezik, és az ügyfél idejével is 

gazdálkodik (takarékoskodik), 

 Az ügyfél igényei szerint összeállított biztosítási csomagot, és nem típus terméket kínál az 

ügynök, 

 Az ügynök nem a saját üzleti érdekeit tekinti elsődlegesnek, hanem a kölcsönös érdekek 

mentén igyekszik a biztosítást megkötni, 

 A kért információkat a kellő időben és részletezettséggel adja át az ügyfélnek, 

 Az adott ügyfelet a lehetőség szerint mindig ugyanaz ügynök keresi fel. 

2) Reagálási készség: 

 Az ügyfél kéréseire azonnal reagál, vagy ha nem tud rá válaszolni, akkor az ígért időben 

visszajelez az ügynök, vagy az ügyfélszolgálat, 

 Bármikor bárhol elérhető a keresett információ: azonnali, 24 órás ügyfélszolgálat (call 

center és/vagy Internet), és földrajzi határoktól független elérhetőség, 

 Az ügyfélpanaszokat, problémákat nem „szakmai felsőbbséggel” közelíti meg, hanem az 

ügynök partnerként kezeli az ügyfelet, 

 Szükség esetén (káresemény) azonnali intézkedés, és kárenyhítés. 

3) Biztonságérzet: 

 Az ügyfél pontos azonosítása, megkülönböztetése: személyre szabott ügyfélkezelés és 

ügyintézés, 

 Az ügyféladatokat a biztosító titkosan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, 

 Az ügynök szakmailag tökéletesen felkészült. Az ügynök jól dönt, a legmegfelelőbb 

szakmai tanácsot, segítséget adja az ügyfélnek, 

 Az ügynök határozott fellépésű, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, 

 A biztosító társaság neve ismert, és elismert a szakmában,  
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 Az ügyfelek széleskörű információkkal, vagy pozitív tapasztalattal rendelkeznek a 

biztosítóról, vagy a biztosítónak jó hírneve van, 

 A biztosító megbízható, magas márkaértékkel rendelkezik. 

4) Empátia: 

 Az ügyfelet név szerint ismeri, fontosabb adatairól jól informált az ügynök, 

 Az ügynök emlékszik az ügyfél korábbi problémáira, panaszaira, 

 Türelmes, szükség esetén együttérző az ügyféllel. 

5) Kézzelfogható tényezők: 

 A fiók külső-és belső kialakítása, teljes építészeti megjelenése (tömegképzés, forma, 

színvilág, épület-tömegarányok, architekturális elemek) megbízhatóságot sugall, 

 Az épület megközelíthetősége, és mikrokörnyezete igényes, 

 Belső berendezés, bútorzat, színvilág, díszítések, szobrok, festmények, 

 Az ügyfélszolgálatosok formaruhája, külső megjelenése, 

 Hírlevelek, egyéb kapcsolati tényezők (csekkek, borítékok, egyenlegközlők, ajándékok, e-

mail) a biztosítóval, 

 Írásos anyagok, tájékoztatók az ügyféltérben. 

[Kotler, 1998:526]. 

A szolgáltatásügyletek észlelt kockázata nem szükségszerűen magasabb, mint a fizikai termékek 

piacán tapasztalt kockázat, a hangsúly a szolgáltatásoknál a kettős eredménykockázatra tolódik át. 

Kockázattal kell szembenéznie a szolgáltatásügylet során a vevőnek, mivel nem tudja pontosan, 

hogy mit is vesz, és az eladónak, mert az eladási folyamat utolsó pillanatáig sem tudja, hogy a vevő 

mennyire elégedett, vagy elégedetlen a szolgáltatással! 

A kétoldalú eredménykockázat esetében minél egyedibb, személyre szólóbb egy szolgáltatásügylet 

(biztosítási termékeket magas fokú komplexitás jellemez) a kockázat annál összetettebb, annál 

nagyobb mindkét fél kockázatérzete. 

Az online biztosítási termékeket tekintve a kockázati rangsor a termékek összetettségének 

függvényében: 

1. Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás (legkevésbé kockázatos), 

2. Casco biztosítás, 

3. Lakásbiztosítás, 

4. Utas,- és balesetbiztosítás, 

5. Életbiztosítás. 
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Bár az észlelt kockázatnövekmény nem ugyanolyan a vevői és az eladói oldalon, szekunder 

információim alapján azt a következtetést vonom le, hogy a termék bonyolultsági fokának 

növekedésével a vevő oldali kockázatnövekmény a nagyobb. 

 

5.2. Kockázati elemek az online marketing rendszerében 
Az online marketing eszközök alkalmazása gyökeresen átalakítja a vállalati belső és külső 

kommunikációs folyamatokat. Az Internetnek, mint értékesítési csatornának a használata nem csak 

előnyt, hanem több kockázati tényezőt is jelent az értékesítési folyamatban [Coyles, 2002]. 

A kockázatok két fő tényezőre vezethetők vissza: 

 Az Internet nyitott, nyilvános hálózat, bárki, bárhonnan elérheti (és könnyen 

„megtámadhatja”, zavarhatja, vagy megakadályozhatja az összekapcsolódását a 

partnereknek), 

 Az elektronikus kereskedelemhez elengedhetetlen adatok, személyi azonosítók, pénzügyi 

információk (számlaszám, vagy bankszámla adatok) megadása. 

Az elektronikus kereskedelem során a hagyományos értékesítési csatornákhoz viszonyítva új 

kockázati elemek jelentkeznek. Az e-kereskedelmet veszélyeztető tényezők, egyben kockázati 

elemek is. Legismertebbek a vírus,- és a féregtámadások, és az illetéktelen behatolások (a hacker 

támadások). A technikai kockázatok jelentős részével szemben már vannak hatásos védekezési 

eszközök: tűzfalak, titkosítási kódok, szerver kettőzés, vírusirtó szoftverek, spam-figyelő 

programok. Az Internetet, az elektronikus értékesítési csatornát megtámadó vírusok az e-

kereskedelem egyik kiemelt kockázati tényezője. A három legfenyegetőbb, és legelterjedtebb 

típus: 

A vírus olyan rosszindulatú program, amely önmagának reprodukálására képes úgy, hogy más 

programokhoz hozzáépül a felhasználó tudtán és akaratán kívül. 

A féreg biztonsági hibákon és réseken hatol be a hálózatba, és ott önmaga lemásolását terjeszti. 

Aktivizálódásához nincs szükség a felhasználó beavatkozására. 

E-mail vírusok az elektronikus levelekhez csatolt állományokban rejtőzködő vírusok. 

Ezen kívül további „fertőző-vírusok”: 

 Trójai faló, 

 Programkódot módosító vírus, 

 Bootvírus, 

 Makrovírus, 

 Logikai bomba, 

[Nagy, 2003; HVG, 2001a; HVG 2003b; HVG, 2004]. 
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Vírustámadások évente több milliárd dolláros károkat okoznak, és több százezer felhasználó 

kedvét veszik el rövidebb vagy hosszabb időre a világháló használatától! A csalások okozta károk 

ennek az értéknek a töredékét teszik ki. 2002-ben az „e-szélhámosok” világszerte „csak” 30 millió 

font (megközelítőleg 60 millió dollár) kárt okoztak az e-kereskedelemben [Erdőháti, 2004]. A károk 

értékét, és az e-csatornát érő támadások számát tekintve is a vírusok jelentik a legnagyobb 

fenyegetést. Egy 2003-ban készült kérdőíves hazai kutatás szerint (a teljes gazdasági szektort 

reprezentáló mintán) a magyar vállalatok leggyakrabban vírusokkal találkoznak a világháló 

használata során. A válaszadók 56%-a regisztrált a felmérést megelőző 6 hónapban vírustámadást. 

Az állandó fenyegetettség ellenére is a hazai cégek nem védekeznek teljes körűen a 

vírustámadásokkal szemben: csak 80%-a a megkérdezetteknek használ valamilyen vírusirtó 

programot. A szakemberek gyakran megkérdőjelezik a vírusirtók hatékonyságát, utalva arra, hogy 

az újabb vírusok ellen a régi vírusirtó programok általában hatástalanok. Tűzfallal a vállalatoknak 

alig harmada védte a szerverét, és az SSL titkosítást mindössze a cégek 5%-a használt [IT 

biztonság. gkinet.hu, 2004]. 

 

5.1. táblázat, Vírustámadások okozta károk 

Év A vírus neve A kár nagysága          
(millió dollár) 

Rangsor* 

2001 Nimda 590 0,67 

2001 Code Red I-II. 2 620 2,99 

2001 SirCam 1 050 1,20 

2000 Love Bug 8 750 10,00 

1999 Melissa 1 100 1,26 

1999 Explorer 1 020 1,17 

Forrás: HVG 2004:14. 

*: az eddigi legnagyobb kárt okozó vírushoz, az I Love You-hoz hasonlítva (1,0) 

 

Félelem a vírusoktól, az elektronikus adatvédelem hiányosságaitól való aggodalom tartja 

rettegésben az amerikai netezők 70%-át [70 százalék aggódik az online adatvédelem miatt. Btl.hu, 

2002]. A Jupiter Research kutatója, Leather szerint az online cégek hiányos, és rossz 

kommunikációjára vezethető vissza a netezők félelme. A Jupiter Research kutatásai 2006-ra 25 

milliárd dollárnyi online forgalomkiesést prognosztizál online adatvédelmi hiányosságok miatt. A 

vírusok mellett a hazai Internetes vásárlók 3 tényezőt jelöltek meg a Dotkom Internet Carnation 

2003-as felmérése szerint: az e-kereskedelemben a fizetés kockázatos, a termékek nem elég olcsók 

(legalább 10-15%-os árengedményt várnak el), és lassú a házhozszállítás [Szabó, 2002]. A 

jelenlegi informatikai fejlesztések nem tudják hatékonyan megvédeni a vállalati hálózatokat. A 
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kisvállalatok ellen elkövetett Internetes bűncselekmények száma az elmúlt években 

megsokszorozódott, ennek oka, hogy nem képesek biztosítani rendszereik védelmét, mert sok 

esetben nincs elegendő pénzük a magasabb szintű védekezési technológiák megvásárlására. A 

technikai védelmi eszközök mellett a szigorúbb törvényi szankciók riaszthatják el a hackereket 

[Nagy, 2001]. 

5.3. Kockázat elméleti alapjai 
A biztosítás fogalma a biztosítási törvény szerint (1995. évi XCVI. törvény: A biztosítóintézetekről 

és a biztosítási tevékenységről): 

„A biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló 

kötelezettségvállalás, mely során a biztosító megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak 

kitett személyek közösségét, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható 

kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét, meghatározott tartalékokat képez, a 

létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.” 

A Polgári Törvénykönyv szerint: 

„Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeli esemény bekövetkeztétől függően 

bizonyos összegnek a megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a 

szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát.” 

 

A biztosítási kockázat megközelítése: 

 A biztosítás lényege: gazdasági védelem nyújtása véletlen károk esetére a fenyegetettek 

közös kockázatviselése révén, 

 A veszély a kedvezőtlen kihatású események bekövetkezésének eshetősége, 

 Kár alatt értünk minden gazdaságilag hátrányos következményt, 

 A veszély a létnek csak létezésében magyarázható adottsága. A kockázat a veszélynek 

szűkebb jelentésű gazdasági vetülete, 

 „Kockázat a termelési és értékesítési tevékenységgel együtt járó bizonytalansági tényező, 

amely magába foglalja a veszteség lehetőségét” – a kockázat közgazdasági definíciója, 

 A kockázat a döntésben feltételezett, vagy tervezett eredménytől, eseménytől való mérhető 

eltérését nevezzük – közgazdasági megközelítése, 

 „A kockázat egy cselekvési változat lehetséges negatívan értékelt következményeinek teljes 

leírása…” – döntéselméleti kvalitatív meghatározás, 

 Biztosított kockázat, amelyre biztosítási védelem jött létre, és a biztosított hajlandó a 

kockázatának átvállalásáért a biztosító által kért díjat megfizetni [Ébli, 1990]. 
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Biztosítható kockázat, mely: 

o Véletlenszerű, 

o Számszerűsíthető, mérhető, 

o Felosztható, 

o A kockázatok függetlenek, 

o Akaraton kívüli, 

o Tényleges biztosítási szükségletet elégít ki, 

o Gazdaságos, 

A kockázatot definiálhatjuk úgy, mint a veszély gazdasági vetületét. Ennek függvényében a 

kockázatnak két fajtáját különböztethetjük meg: 

 az abszolút (feltétlen) kockázat, 

 relatív (viszonylagos) kockázat. 

[Czegle, 1994] 

A két kockázati típus között az a különbség, hogy míg az abszolút kockázat esetében a biztosítási 

esemény vagy bekövetkezik vagy, nem (vagy ellopják az autómat, vagy nem), addig a viszonylagos 

kockázat esetén az esemény bekövetkezése biztos (például a biztosított személy halála egy 

életbiztosítás esetén), de a bekövetkezés időpontja bizonytalan [Czegle, 1994. 34-68.] 

Az online értékesítési folyamatban a kockázat első típusa - az abszolút kockázat - jelentkezik.  

 

5.3.1. A biztosítói kockázat egyes elemei 
A biztosítótársaságok működésük során különböző kockázati tényezőkkel kell, hogy 

szembenézzenek. A kockázati tényezőket a bankok kockázatai alapján [Sulyok-Pap, 1994] fogom 

áttekinteni, kiegészítve a primer és szekunder információkból nyert ismereteimmel, 

következtetéseimmel. Az összegzést a biztosítási szektor sajátosságainak figyelembe vételével 

teszem. 

1) Hitelkockázat, vagy a visszafizetés kockázata: mivel a biztosítók nem folytatnak hitelezési 

tevékenységet, ezért ez a kockázat típus nem jellemző. Ennek a kockázatnak egy szűkebb része 

a befektetési kockázat. A biztosítók is kihelyezik szabad pénzeszközeiket a tőke-vagy 

pénzpiacra, így áttételesen ezzel a kockázattal szembesülniük kell. Pénzpiaci befektetéseiken 

keresztül a piacok meghatározó szereplői lehetnek a nagy nyugdíjpénztárak [Mankiw, 2003]. 

Ezért a részvény, vagy kötvénypiacok kedvezőtlen hatásai a biztosítókra is kihathatnak, 

kárkifizetési képességüket befolyásolhatja. Ebbe a kockázati csoportba tartozik még a 

különböző káreseményeknek megfelelően tartalékolt kárhányad, kárráfordítás, ami szintén 

kockázatnövelő tényező. 
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2) Likviditási kockázat: míg a bankoknál egy kiemelt, jelentős kockázati tényező, addig 

biztosítók esetében nem jellemző az előfordulása. A likviditás a biztosítók esetében azt jelenti, 

hogy egy nagyobb káresemény bekövetkezése esetén nem tud fizetni. Ezt a gyakorlatban úgy 

védik ki a biztosítók, hogy egy nagyobb ügyfél biztosítási szerződését tovább 

„viszontbiztosítják”, így a káresemény bekövetkezésekor a kár kifizetése nem csak az ő 

eredményüket terheli, hanem az ügyletbe bevont többi biztosítót is. 

3) Kamatkockázat: mivel a biztosítók nem foglalkoznak betétgyűjtéssel és hitelezéssel, ezért ez a 

kockázati tényező nem vonatkozik rájuk. 

4) Működési kockázatról akkor beszélünk, ha a biztosító működési költségei meghaladják a 

működés bevételeit (díjbevételeit). Ez a kockázat összefügg a biztosítók állandó és változó 

költségszerkezetével, szerződés-portfoliójával, termékportfoliójával, a humánerőforrás 

állománnyal, a felsővezetéssel, és a szervezeti struktúrával. Biztosítók esetében is előfordulhat 

ez a kockázat típus, de nem jellemző. 

5) Országkockázat, politikai kockázat: az adott ország teljes gazdaságának bizonytalanságával 

van összefüggésben. Politikai kockázatként lehetett értelmezni, amikor a nagy tiszai áradás 

során 1999-ben a kormány rá akarta kényszeríteni a hazai biztosítótársaságokat 

„közteherviselésre”. Védekezni, vagy csökkenteni megfelelő lobbi tevékenységgel lehet. 

6) Csalás kockázata: a nagyügyfelek egyszerre követnek el biztosítási csalást, és nincs 

viszontbiztosítás. Reális kockázati elem, de előminősítéssel csökkenthető, vagy teljesen 

kiszűrhető. 

7) Bizalmi kockázat: kiszivárogtatott valós, vagy rémhírek hatására tömeges ügyfélelvándorlás 

következik be a biztosító társaságnál. Főként a kisebb ügyfélkörrel, kisebb szerződés-

állománnyal rendelkező biztosítókat fenyegetheti. Teljesen kivédeni ezt a kockázati elemet nem 

lehet, de csökkenthető megfelelő marketingkommunikációval. 

8) Kommunikációs kockázat: tartósan, hosszabb időn keresztül kedvezőtlen hírek látnak 

napvilágot a biztosítóról. Hatékony kockázat csökkentési módszer lehet a megfelelő krízis-

kommunikáció. 

 

5.3.2. Ügyféloldali kockázatok az elektronikus csatorna alkalmazásánál 
Az Internet legtöbbször kettős szerepet játszik a biztosítók üzleti folyamataiban: részben új 

kommunikációs eszköz, részben új értékesítési csatorna. Új értékesítési csatorna funkciójában az 

ügyféloldalról új kockázati tényezőket is generál, amelyek jelentősen eltérnek a hagyományos 

értékesítési csatorna kockázataitól. A kockázatok két részből tevődnek össze: a biztosítási termék, 
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mint szolgáltatástermékből eredő kockázati tényezők, és az elektronikus értékesítési folyamatból 

származó kockázati tényezők. 

Az elmúlt néhány évben, az ezredfordulótól kezdődően a hazai biztosítótársaságok is elkezdték 

felfedezni az Internetet, mint virtuális értékesítési színteret, és értékesítésük növekvő része jelenik 

meg az e-csatornán (bár egyelőre nagyon szerény, a teljes díjbevételüknek 1%-át nem meghaladó 

része). Primer kutatásaim is megerősítik, hogy főleg a felnövő fiatalabb (Internet)nemzedék, már 

növekvő mértékben fogja igénybe venni ezt az új értékesítési csatornát. Ezért is tartom fontosnak az 

e-értékesítési csatorna kockázati elemeinek részletes feltárását, és különböző kockázatkezelő, 

kockázat csökkentő módszerek bemutatását. 

Az Internet növekvő szerepét jelzi a biztosítási ágazatban, hogy a 28 hazánkban tevékenykedő 

biztosítóból 25 társaságnak van honlapja (2004 évi állapot szerint), míg hét évvel ezelőtt csak 8 

biztosítónak volt Internetes megjelenése. A honlapok többsége információközlő, terméktájékoztató, 

cégismertető tartalommal jelenik meg, és nem lép túl a szolgáltató honlap irányába, vagy az 

interaktivitást is biztosító web+call center komplex szolgáltató-értékesítő „e-felület” felé. 

A biztosító társaságok, és biztosítási alkuszok az utóbbi években alternatív értékesítési csatornaként 

elkezdték használni az Internetet, mint értékesítési csatornát. Az új értékesítési csatornának a 

növekvő szerepét jelzi, hogy az online Kgfb piac az utóbbi két évben dinamikus fejlődésnek indult: 

2003-ban a biztosítót váltó Kgfb-s ügyfelek száma meghaladta a 300 000 főt, egyik legnagyobb 

vesztes az Allianz Hungária volt, 90 000 szerződést mondtak fel az ügyfelei novemberben. A 

szakértők becslése szerint megközelítőleg 10%-a a biztosítóváltóknak Interneten keresztül mondta 

fel a szerződését, illetve kötött új biztosítást [A nagy biztosítók veszítettek piaci részesedésükből. 

ebroker.hu, 2004]. 2004. júniusában 8 biztosító társaság foglalkozott online Kgfb kötéssel, a 

becslések szerint 5-10 000 online szerződést kötnek a virtuális kereskedelmi téren keresztül, ami 

100-200 millió forintos éves állománydíjat eredményez. A biztosítót váltó ügyfelek számát 2004 

novemberében a 700 000 főre becsülték, de az utóelemzések ennek csak kevesebb, mint a felét 

igazolták vissza. A felmondások közel 30%-át online kezdeményezték az ügyfelek [A 

versenyhivatalhoz fordulnak a biztosítók. ebroker.hu, 2004].  

Az online biztosításkötés hazai térhódítását két egymással összefüggő, ellentétes folyamat határozza 

meg: az Internet penetráció az elmúlt években dinamikusan növekszik, és 2004. végére meghaladta 

a 2,2 millió lakost; a virtuális ügyfelek számának növekedésével együtt „öntudatosabbá, és 

tájékozottabbá” válik az ügyfél – az online vásárlás előnyei mellett megtapasztalhatta a hátrányokat, 

veszélyeket, kockázati tényezőket is! A kockázat teljes körű feltérképezésénél nem szabad 

figyelmen kívül hagyni az online biztosítási szolgáltatásokban rejlő specifikumokat sem, amelyek 

kezelését az új elektronikus csatorna csak még nehezebbé tette.  
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A biztosítást kötő ügyfél csak az általa észlelt kockázatra tud reagálni. Az észlelt kockázat fogalma 

alatt azt értjük, hogy a fogyasztó minden egyes cselekedetének előre nem látható, nem kiszámítható 

következménye van, melyek némelyike kellemetlen a vevő számára, vagy hátrányos helyzetbe 

hozza [Bauer, 1967].  

A kockázat kezelésére (a biztosítási szektorban is) az ügyfelek négy alapstratégia közül 

választhatnak: 

 Az ügyfél csökkentheti az észlelt kockázatot, ha csökkenti a lehetséges veszély 

komolyságát, vagy kis valószínűséget tulajdonít annak, hogy a vásárlás eredménye 

kedvezőtlen lesz. A biztosítási szektorban ez az ügyféloldali kockázat kezelési magatartás 

nem jellemző. 

 Elmozdul olyan vásárlási csatorna felé, ahol a kockázata kisebb lesz. Jellemző az Internetes 

csatorna esetén, hiszen ha túl kockázatosnak tartja az ügyfél az online biztosítás kötést 

választhatja a telefont, felkeresheti a fiókot, vagy dönthet az ügynök kihívása mellett is! 

 Elhalasztja a vásárlást. Biztosításoknál kevésbé követhető stratégia, hiszen a gépjármű 

tulajdonosnak meg kell kötni a felelősség biztosítást, vagy ha aggódik a családja anyagi 

biztonságáért életbiztosítást, lakásbiztosítást köt. A vásárlás egyes biztosítási termékeknél 

nem elhalasztható. 

 A kockázat ismerete mellett vásárol, és elviseli a kockázatot [Roselius, 1971]. 

A szakirodalomban egyik leggyakrabban említett kockázatcsökkentő tényező az információ gyűjtés, 

valamilyen a fogyasztó által preferált forrásból. Lehet szakmai információ (Internetes kutatás, 

szakmai tájékoztató anyagok, vagy szakértő – ügynök- segítségével), vagy szájreklám, amikor 

olyan ismerőstől, baráttól kér segítséget, aki már tapasztalattal rendelkezik az adott termékkel, vagy 

márkával (biztosítóval) kapcsolatban [Kolos, 1997]. Az információs befolyás akkor jelentkezik, 

amikor az ügyfél olyan új információról értesül, vagy új érveket hall, amelyek relevánsak a tárgyalt 

döntési helyzettel kapcsolatban. Ebben az esetben könnyebben azonosul, és elfogadja a 

tranzakcióval járó kockázatot. Nagy szerepe van a „hiteles személytől” származó megerősítő 

információnak [Atkinson et al., 2003]. Általános kockázatcsökkentő lehet a márkahűség, amely 

jó stratégia a biztosítási szektorban is: az ügyfél már rendelkezik egy biztosítási termékkel a 

választott biztosítónál, és elégedett a termékkel, és a biztosítási szolgáltatással, nagyobb 

valószínűséggel köti meg az újabb biztosítását is a biztosítójánál. A márka által közvetített 

állandóságérzés a fogyasztók számára biztonságot nyújt. A márka szerepe összetett: piaci érték, a 

fogyasztók megnyerésének egyik eszköze, és növelheti a fogyasztó biztonságérzetét [Kunsági, 

1999]. 
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Az ügyfél globális kockázatérzete a biztosítási termék vásárlás során csökken, ha: 

 A biztosító személyre szabottan kezeli, 

 A biztosító image-e kedvező, megbízhatóságáról meggyőződött, 

 Korábbi pozitív tapasztalata volt már a biztosítóval, 

 Stabil pénzügyi háttér, nemzetközi kapcsolatok jellemzik a biztosítót, 

 Az ügyfélszolgálat magas színvonalú, 

 

Közép,- és nagyvállalatok körében 1997-ben végzett kutatás szerint a megkérdezett vállalatok 

pénzintézetváltásnál a stabilitást, a minőséget, és az ártényezőt mérlegelik, mint választási 

szempontot [Kenesei et al., 1997]. Primer kutatásomban az ügyfelek biztosítóváltásánál egyedül az 

ártényezőt emelték ki. 

 

5.3.3. Kockázatcsökkentési lehetőségek az online csatorna esetében 
A globális kockázatérzet után az online csatorna kockázatot mutatom be. Az egyik legfontosabb 

kérdés, amire keresem a választ, hogy milyen kockázatokkal járhat az ügyfél számára, ha a 

hagyományos fiók, vagy az ügynök felkeresése helyett az Interneten látogatja meg bankját, vagy 

biztosítóját, és biztosításkötést kezdeményez? Az ügyfél, abban a pillanatban, ahogy a világhálóra 

bejelentkezik, azonnal több, ismert kockázati tényezővel kell, hogy szembenézzen. Az ügyfelek 

kockázatokkal kapcsolatos tájékozottsága jelentősen eltér. Az Internetet nem eléggé ismerő 

ügyfelek gyakran nem is tudják, hogy milyen többlet kockázati tényezőket jelent az online 

kereskedelem. Primer kutatásaim ezt részben megerősítik. 

Az előző pontban bemutatott két kockázati típus közül (abszolút és relatív kockázat) az ügyfélnek a 

kockázat első típusával - az abszolút kockázattal – kell szembenéznie, ha biztosításkötést 

kezdeményez. 

Az online csatorna alkalmazása során jelentkező ügyféloldali kockázati tényezők: 

1. Személytelenségi kockázat, 

2. Bizalmatlansági kockázat, 

3. Tapasztalatlansági kockázat, 

4. Tranzakció kockázat, 

5. Csatorna kockázat, 

6. Visszacsatolási kockázat, 

7. Adatvédelmi kockázat, 

8. Technikai kockázat, 
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Ezen kockázati tényezők egy részénél az ügyfél kockázata csökkenthető különböző preventív 

intézkedésekkel, marketingkommunikációval (direkt marketing, telemarketing, e-mail marketing) 

vagy megfelelő technológiai alkalmazásokkal (tűzfalak, vírusirtó szoftverek, kódolási algoritmusok, 

SSL titkosítási mód, beépített tranzakció visszacsatolások). 

Kockázati tényezők és lehetséges módszerek a kockázatok csökkentésére: 

1. A személytelenségi kockázat alatt azt értjük, hogy az ügyfél-biztosító interakciói a virtuális 

térben történnek, így az ügyfélben ez a fajta kapcsolatfelvétel és üzletkötés (a másik fél 

„láthatatlansága” miatt) bizonytalanságot kelt. Ez társulhat és a gyakorlatban többnyire 

együtt jár a bizalmatlansági kockázattal, amikor az ügyfél bizalmatlan a biztosítóval, a 

biztosítási termékkel, és az (Internetes) technológiával szemben egyaránt. 

Mindkét kockázattípus hatékonyan csökkenthető az alábbi módszerekkel: 

 Az online kapcsolat mellé azonnali kiegészítő support tevékenység rendelése, amely 

jelenthet 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot, vagy online felajánlott “az ön lakhelyéhez 

legközelebb eső biztosítói fiók” megjelölést (mindkettőt alkalmazza az Allianz Hungária 

Biztosító). Az ügyfél biztonságérzetét jelentősen fokozza, hiszen érzi, hogy nincs magára 

hagyva, és bármikor segítségért fordulhat. A virtuális segítség lehetősége csökkenti a 

személytelenségi kockázatot. Leghatékonyabb megoldás a telefonos, élőhangos tanácsadás.  

A bizalmatlansági kockázatot csökkenti, ha az ügyfél ismeri a biztosítót ( a biztosítóneve 

elismert márka), vagy az online tranzakciót megelőzően is kapcsolatban állt a biztosítóval, 

illetve kedvező kép alakult ki a biztosítóról. 

 A bizalmatlansági kockázatot csökkentheti, ha a biztosító marketingkommunikációs 

eszközökkel támogatja az online szolgáltatását: szaksajtók foglalkoznak a biztosító online 

tevékenységével - például az év Internetes biztosítója cím elnyerése, vagy óriásplakátok, 

szórólapok, TV-, és rádió spotok, sajtóhirdetések teszik ismertebbé a biztosító online 

tevékenységét. 

2. Tapasztalatlansági kockázat akkor jelentkezik, amikor az ügyfél először próbálkozik online 

tranzakcióval: Internetes díjkalkulációt végez, termék információt keres, biztosítási 

szükségletére keresi a legmegfelelőbb biztosítási terméket, valamilyen biztosítási 

adatlekérdezést (nyugdíjpénztári befizetéséről szeretne tájékozódni) kezdeményez, e-mailen kér 

információt, vendégkönyvbe ír be, vagy módosítani szeretné a már meglévő biztosítását (ez a 

kockázat nem abszolút, hanem relatív kockázat). Gyakran az ügyfél nem rendelkezik kellő 

Internetes ismerettel, vagy a honlap felépítése olyan, hogy nem nyújt elegendő támogatást 

ahhoz, hogy egyszerűen elindítson egy díjkalkulációt, vagy biztosítási szerződést kössön. 
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 Ez a kockázat típus csökkenthető a honlap előtesztelésével, úgy hogy a publikus webre 

kerülés előtt belső hálózaton tesztelik. Vizsgálják a navigálást, a kereshetőséget, a linkeket, 

kereséseket – tehát mindazon funkciót, amelyeket az ügyfél a gyakorlatban is használ, 

kipróbál. 

 Csökkenthető a honlapon elhelyezett tájékoztatókkal, útmutatókkal, és kiegészítő 

szolgáltatásokkal (például virtuális ügynök segíti az ügyfelet). Itt is kiemelt szerepet kap a 

24 órás call centeres ügyfélszolgálat, amely akár a képernyőről is felhívható (az ügyfél 

elakadása esetén például egy ablak jön föl, amely a bármikor hívható telefonszámot juttatja 

eszébe). 

 A tapasztalatlansági kockázat csökkenthető, de nem kiküszöbölhető kockázati tényező! 

3. A tranzakcióban rejlő kockázat az egyik legösszetettebb kockázati elem. Ez a biztosítás 

online megkötésének a folyamatában jelentkezik. 

 Csökkentésére vagy teljes kiszűrésére a technika már többféle lehetőséget is kínál, a 

pénzintézetek gyakran mégsem élnek vele, mert további kockázati tényezőt idézhet elő 

használatuk. A kockázat az ügyfél azonosításában, azonosíthatóságban keresendő. 

Az ügyfél azonosításához a weben azonosítót és jelszót kell megadni. Az azonosító általában 

az ügyfél neve, vagy e-mail címe. A jelszót az ügyfél legtöbbször tetszőlegesen alakítja ki, 

de gyakran meg is szabhatják, hogy milyen karaktereket kell kötelezően tartalmaznia 

(például minimum 4 betű és négy szám). A jelszó elveszítése, vagy elfelejtése gyakori 

probléma. A jelszót első alkalommal általában a pénzintézet állítja elő, melyet a következő 

belépésnél az ügyfélnek kötelezően meg kell változtatni. Jelszó választás esetében a 

pénzintézet felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy ez csak akkor tölti be a tényleges 

szerepét, ha valóban titkos, tehát nem az ügyféllel könnyen összefüggésbe hozható 

valamilyen személyes adat. Érdemes elkerülni az olyan jelszó választásokat, amelyek az 

ügyfél személyes adataiból kikövetkeztethetők (lakcím, irányítószám, utcanév és házszám, 

telefonszám, anyja neve, születése helye, születési ideje). Ha a jelszó titkosításban betöltött 

szerepére, és a visszaélési lehetőségekre a pénzintézet kellő gyakorisággal, és hangsúllyal 

felhívja az ügyfél figyelmét, ez a fajta kockázat jelentősen csökkenhet. Tovább csökkenti a 

kockázatot, ha a biztosító online rendszere kötelezi az ügyfelet, hogy bizonyos időközönként 

(gyakran alkalmazott technika a bankoknál, hogy 3 havonta) megújítsa jelszavát. 

 A tranzakciós kockázat újfajta megoldását jelenti egyes hazai bankoknál is alkalmazott 

technika, amikor bármilyen tranzakcióról az ügyfél sms-ben kap értesítést, és csak ennek 

megerősítését, elfogadását követően teljesül a tranzakció. 
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4. Az online kereskedelem egyik legkiemeltebb kockázati tényezője a világhálót megfertőző 

vírusok. A vírusok megtámadják és lebénítják, vagy akár teljesen tönkre is tehetik a 

világhálóhoz csatlakozó ügyfelek számítógépét (legtöbbször a számítógép winchesterét teszik 

tönkre). A pénzügyi kockázat az Internetes biztosításkötés során kétoldalú, kiterjed a biztosítóra 

és az ügyfélre egyaránt! A vírusok mellett a másik kockázati tényező a különböző hacker 

támadások, melyek „globális bizonytalanságot” okoznak az ügyfeleknek az online 

értékesítésnél. Ezeket a kockázati tényezőket a csatorna kockázat foglalja össze. 

 A csatorna kockázatot csökkentő módszer lehet az előző fejezetben már bemutatott SSL-

titkosítás, tűzfalak használata, a legkorszerűbb vírusirtó szoftverek alkalmazása, vagy az 

ismeretlen feladótól származó e-mailek (spam-ek) azonnali, megnyitás nélküli törlése. A 

vírusok, és az Internetes csalások teljes kiküszöbölésére jelenleg még nincs mód. 

5. Visszacsatolási kockázatról beszélünk abban az esetben, amikor az ügyfél elindít, és befejez 

egy tranzakciót az Interneten keresztül, de nem kap értesítést (e-mailen vagy telefonon, faxon, 

vagy levélben) a végeredményről, vagy a tranzakció teljesüléséről: az ügyfél így bizonytalan az 

ügylet teljesítését illetően. 

 Ez a kockázati tényező viszonylag egyszerűen megszüntethető megfelelő számú biztonsági 

visszajelzés, és visszacsatolás beépítéséről az online értékesítési folyamatba. Gyakori 

megoldás, amikor az ügyfelet e-mailen keresztül értesítik a sikeres tranzakcióról, vagy 

telefonon felhívják, esetleg sms-en keresztül kap üzenetet. Az online brókerek alkalmazzák 

ezt a kockázatcsökkentő módszert: e-mailen keresztül tájékoztatják az ügyfelet a szerződés 

megkötéséről, vagy az esetleges adatközlési hiányokról. 

6. A legtöbb pénzintézeti tranzakcióhoz nagyon sok személyes adatot kell az ügyfélnek megadnia. 

Az ügyfelek kockázatot vállalnak akkor, amikor személyes adataikat (gyakran 

bankszámlaszámukat, folyószámlaszámukat) „felteszik” az Internetre. Az adatok illetéktelen 

kezekbe kerülhetnek, és a csalók visszaélnek az ügyfelek személyes adataival erkölcsi, és/vagy 

anyagi kárt okozva. 

 Ez a kockázati elem csak részben csökkenthető, mivel a jelenlegi technikai megoldások 

teljesen még nem tudják biztosítani az online értékesítés teljes körű adatvédelmét. Az 

adatvédelmi kockázat csökkenthető, de teljesen nem küszöbölhető ki. 

7. Technikai kockázat léphet föl, amikor az ügyfél valamilyen számítástechnikai, vagy hálózati 

probléma miatt a tranzakciót nem tudja végrehajtani, vagy befejezni, így erkölcsi vagy anyagi 

veszteséget kell, hogy elszenvedjen. Egyszerű példa, amikor valamilyen fizetési kötelezettséget 

az ügyfél a teljesítés utolsó napjára hagy, és nem tudja a tranzakciót elvégezni. 
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 Ez a kockázat csökkenthető, ha az értékesítés folyamatába kellő számú visszajelző üzenetet 

építünk be, és az eredményt egy e-maillel, vagy telefonnal megerősítjük. 

Összefoglalóan megállapítom, hogy bár az ügyfél nagyon sokféle kockázattal kell, hogy 

szembenézzen, amikor az online csatornát választja a hagyományossal szemben, de ezen 

kockázatok jelentős része csökkenthető, egyes esetekben megszüntethető. A kockázatok ellenére 

számtalan ügyfélelőny jelentkezik az online csatorna választásánál. 

Lehetséges ügyfélelőnyök az online értékesítési csatorna esetében: 

 alacsonyabb ár (a termék kiskereskedelmi árához viszonyítva), 

 alacsonyabb „hozzájutási költség” (otthonról vásárolható meg a termék, nem kell utazni, 

sorban állni, parkolásért-vagy tömegközlekedésért fizetni: a vásárlás járulékos költségei 

csökkenthetők), 

 gyors ügyintézés, 

 magasabb szintű ügyfélszolgálat, 

 folyamatos elérhetőség, 

 részletes, szelektálható információ tömeg (termékkel, vállalattal, szállítással, garanciával 

kapcsolatban), 

 gyors és egyszerű összehasonlíthatóság (a versenytársak termékeivel). 

[Tíz érv az online marketing mellett. e-ker.hu, 2004]. 
 

További előnyt jelent az ügyfél részére a verseny fokozódása az online értékesítésben. A 

hagyományos értékesítési csatorna mellett kialakuló online értékesítési csatorna a verseny 

fokozódását eredményezi az azonos ágazatban működő vállalatok között. A verseny a biztosító 

társaságokat is fejlesztésekre, szélesebb szolgáltatások (ingyenes) nyújtására, árengedményekre, 

vagy egyéb más promóciós eszközök alkalmazására kényszeríti, amely végeredményét tekintve az 

ügyfelet hozza kedvezőbb vásárlási pozícióba. Az utóbbi években az Interneten is értékesítő 

biztosítóknak szembe kell néznie az online biztosítási brókerekkel, akik a teljes termék 

összehasonlításon kívül az ügyfél számára a legkedvezőbb biztosító, és biztosítási termék 

kiválasztásának lehetőségét, teljes körű ingyenes online ügyintézést (a biztosítási szerződés 

felmondása, az ezzel járó adminisztrációs feladatok, igazolások kikérése, és az új szerződés 

megkötése) és nagyon sok kapcsolódó szolgáltatást ígérnek. A biztosítási ágazatban kialakuló, 

illetve kialakult verseny összetettségét jelzi, hogy a biztosítók egymás közötti versenye mellett 

megjelenik a biztosítók és brókerek, valamint a különböző értékesítési csatornák 

(csatornakonfliktus) versenye is! 
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5.4. Az elektronikus csatorna kockázati modellje 

A szolgáltatási modellek (Kolos, Parasuraman) alapján, valamint az előző pontban bemutatott 

ügyféloldali kockázati elemek felhasználásával összeállítottam a biztosítási szektor sajátosságait 

figyelembe vevő e-csatorna kockázati modelljét. 

Az online csatorna 8 kockázati tényezőjével szemben a hagyományos értékesítési csatorna 

választásánál az ügyfélnek csak 5 kockázati tényezővel kell szembesülnie. A kockázati tényezőket 

nem számszerűsítettem kutatásaimban, így a két értékesítési csatorna tényleges, ügyféloldali 

kockázati értéke nem hasonlítható össze. A magasabb kockázati szint vállalásáért az ügyfelet 

kárpótolhatja az előzőekben bemutatott előnyök. 

 

5.3. ábra, Az e-csatorna kockázati modellje 

 
Forrás: saját szerkesztés, 2004. 
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faktor is csak a hagyományos csatornára jellemző: az ügyfélszolgálati fiókot fizikailag fel kell 

keresni a nyitva tartási időben, mely utazással, parkolással, sorban állással jár együtt. Online 

szerződéskötésnél a virtuális biztosítói fiókba bármikor „beléphet” az ügyfél: a megközelítés 

időráfordítása elméletileg nullának tekinthető, gyakorlatilag az alkalmazott hálózati kapcsolattól 

(ADSL, modemes, kábel vagy más) függ, de másodpercekben mérhető. 

Az e-csatorna kockázati modellje összehasonlítja, és egységes modellbe foglalja a két alternatív 

értékesítési csatorna kockázati elemeit. Az összehasonlítás során egy nagyon lényeges, és az utóbbi 

években hazánkban is megjelenő társadalmi folyamatot nem vettem figyelembe: új fogyasztói 

magatartás trend van kialakulóban a virtuális információs, és értékesítési színtér általánossá 

(általánosabbá) válásával párhuzamosan. Az emberek félnek egymástól, félnek a betegségektől, a 

fertőzésektől, a járványoktól, a katasztrófáktól: egyre fokozódik az igény a védettségre, a 

stabilitásra, és ezzel párhuzamos erősödik a virtuális világ népszerűsége, kedveltsége. A virtuális 

világban beszélgethetünk a barátainkkal, zárt csoportokat (chat-roomok) alakíthatunk ki, 

vásárolhatunk, vagy idegen tájakkal ismerkedhetünk meg a hagyományos világ veszélyeinek teljes 

kiküszöbölésével. A fenyegetettség mellett a fogyasztó időkorlátok között él. Időt takaríthat meg a 

fogyasztó, ha megtanulja a szükséges korszerű technológiai ismereteket, high-tech termékeket 

vásárol, amelyek teljesítményét fokozzák, és ezek használatával a vásárló többlet időt szerezhet, 

melyet pihenésre, kikapcsolódásra fordíthat. A vásárlás ma már nem egyszerűen a létszükségletek 

kielégítése, hanem egyfajta élmény, örömforrás. Világszerte növekszik az élményszerű vásárlások 

aránya, és az online vásárlás is egy ilyen újszerű élményt jelenthet. Az új csoporthoz való tartozás 

élményét hozhatja egy új virtuális csoport, mely a föld különböző pontjain, más kulturális közegben 

él, de mégis minden nap találkozhat velük az egyén (a fogyasztó), eggyé válhat, és feloldódhat egy 

virtuális közösségben [Varsányi et al, 1998:27-30]. A fogyasztói magatartás új trendjei erősítik, és 

elfogadottabbá tehetik az Internet társadalmi és üzleti életben betöltött szerepét, és jelentőségének 

erősödése nyomást válthat ki a döntéshozókban a biztonsági fejlesztésekre, vagy a szigorúbb 

törvényi szankciókra vonatkozóan az Internetes magán-, és üzleti szférának a védelme érdekében. 

 

5.5. A biztosító egyes kockázati elemei az elektronikus kapcsolatok rendszerében 
Az előző fejezetekben a kockázatok elemzése és feltárása során már több helyen is megemlítettem, 

hogy a biztosítók is kockázatot kell, hogy vállaljanak, amennyiben az elektronikus értékesítést 

választják (a hagyományos értékesítési csatorna mellett). A kockázattal foglalkozó fejezet végén az 

egységes áttekintés érdekében ezeket a kockázati elemeket összesítem, és egy közös táblázatban 

foglalom össze. 
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Biztosító oldali kockázati elemek: 

1. Üzleti kockázat, 

2. Személytelenségi kockázat, 

3. Tapasztalatlansági kockázat, 

4. Csatorna kockázat, 

5. Technikai kockázat, 

1. Üzleti kockázat: a biztosítók részéről a call center felépítése, a hálózat kiépítése, a szükséges 

hardver, szoftver és a humánerőforrás nagyon jelentős beruházást igényel. Ezen beruházások 

megtérülési ideje jelentősen hosszabb, mint az üzleti életben hagyományosan elfogadott (a 

break-even-point általában 5-7 év körüli, addig egy call center beruházása optimális tervezés 

esetén is több volt mint 10 év). Egy 15-20 fős call centernek a beruházási költségei meghaladják 

a beruházás kezdő évében a 250-300 millió forintot (1999. évi adatok szerint). Jelenleg a 

biztosítói call centerek üzleti értelemben nem nyereségesek. 

2. A személytelenségi kockázat kétoldalú kockázat, az ügyfélnél és a biztosítónál egyaránt 

jelentkezik. Biztosítói oldalon kiemelt kockázati tényező, mivel a csalás veszélye a 

személytelenség miatt fokozottabban jelentkezik. Gyakorlatban előfordult eset, hogy az ügyfél 

úgy kötött Kgfb-t, hogy már kárt okozott előtte. Hasonlóan az ügyfélhez, a biztosítónál is 

jelentkezik a személytelenségi kockázattal együtt a bizalmatlansági kockázat is, mivel a 

biztosító számára is „ismeretlen” az ügyfél. A személytelenségi kockázat addig fennáll a 

biztosító számára, amíg ügyfele nem lesz a szerződéskötő. Az ügyfél ismertsége, „előtörténete” 

segíthet a kockázat csökkentésében. 

3. Tapasztalatlansági kockázat a biztosítónál az elektronikus értékesítési csatorna kialakításánál 

jelentkezik. Ismeretlen számára a terület, nem rendelkezik tapasztalattal, megfelelő 

szaktudással. A költségek nehezen tervezhetők, az operátorok kiválasztása szakértelmet igényel, 

és egyben a legnagyobb bizonytalansági tényezőt jelentik a rendszerben (az „emberi tényező” 

kiemelt kockázat!), az alkalmazott hardver és szoftver sem ismert. A kockázat csökkenthető, ha 

„best practise”-t követ a biztosító, vagy tapasztalt, Internetes és call centeres értékesítésben, és 

építésben már gyakorlott szakembereket alkalmaz. 

4. Az Internetes értékesítés egyik legnagyobb kockázatot tartalmazó eleme a csatorna kockázat. 

Az elektronikus értékesítési csatorna számos többlet kockázati elemet tartalmaz a hagyományos 

csatornához képest, és ez ügyfél, és vállalati oldalon egyaránt jelentkezik. A vírustámadások 

ügyféloldalon tönkretehetik az ügyfél adatállományát, file-jait, esetleg a számítógép 

winchesterét (nagyságrendileg százezer forintos kárt okozva), de vállalati oldalon ugyanez több 

százmilliós, vagy akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat. A vírustámadások tönkretehetnek 
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számítógépeket, vagy a teljes számítógépes belső hálózatot, adattárolókat, különböző vállalati 

szervereket. A vírusok mellett további kockázati tényezőt a hacker támadások jelentenek. A 

hacker támadások anyagi, és erkölcsi károkat egyaránt okozhatnak a vállalatnak. A vírus, és 

hacker-támadások teljes kiküszöbölésére vállalati oldalon sincs mód, csak csökkenteni lehet az 

esetleges károkozást. 

5. Technikai kockázat vállalati oldalról is felléphet. A kockázatnak itt nincs jelentősebb anyagi 

következménye, és általában a vállalatok felkészültek a technikai kockázatok kivédésére: a 

szerverek lefagyása ellen tartalék szerverrel, esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes 

tápegységgel védekeznek. Ez a kivédhető kockázati elemek közé tartozik. 

 

5.2. Tábla: Ügyfél oldali és vállalati kockázatok a biztosítási ágazatban az elektronikus kapcsolatok 
feltételrendszerében 

Ügyféloldali kockázati elemek Biztosító oldali kockázati elemek 

Személytelenségi Üzleti 

Bizalmatlansági Személytelenségi 

Tapasztalatlansági Tapasztalatlansági 

Tranzakció Csatorna 

Csatorna Technikai 

Visszacsatolás  

Adatvédelmi  

Technikai  

Forrás: saját összeállítás 
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6. FELMÉRÉS A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI PIAC ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÉNEK, ÉS ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁJÁNAK ISMERTSÉGÉRŐL, ÉS 
FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGÉRŐL 
 

6.1. A kutatás célja, és szerepe a disszertációban 
 

A kutatás célja – ahogy a bevezetőben is említettem –a biztosítási piacon a marketing és 

értékesítési folyamatokban bekövetkezett változások részletesebb feltárása, megismerése. 

Kutatásom egy részét a potenciális célcsoport online értékesítés-affinitása teszi ki – alátámasztásul a 

felsorolt szakirodalom – másik része az új kommunikációs eszközök ismertségét, elfogadottságát 

vizsgálja. Kérdőíves kutatásaim a csatorna ismertségén kívül kitérnek az észlelt kockázati elemekre 

az online értékesítési csatorna használata során. 

A primer kutatás szerepe, hogy az elméleti problémák megfogalmazásánál feltárt kérdéseket, 

hogyan lehet empirikusan is tesztelhetővé tenni. A kutatás fókuszpontjában a biztosítás új 

értékesítési csatornájának kockázati tényezői kerülnek. A disszertáció alapjait jelentő biztosítási 

online kockázat több oldalú elméleti feltárásán túlmenően, az elméleti összefüggések ismeretében 

kulcskérdéssé válik a potenciális célcsoportnak tekintett Internet nemzedék körében a különböző 

kockázati elemek rangsorolása, és értékelése. Az e-csatorna kockázati modelljét ez az észlelt 

kockázati rangsor egészíti ki, és ezek szintézise adja a disszertáció végkövetkeztetéseit. 

Az empirikus kutatás három kérdéskört tár fel: 

• A biztosítási ágazatban alkalmazott új marketingkommunikációs eszközök vizsgálata, 

• Az új értékesítési csatorna részletes feltárása, és statikus állapotfelvétel 1999-ben és 2002-

ben. Az állapotfelmérések eredményeinek ismeretében a lehetséges trendek bemutatása, és a 

biztosítási szakemberek véleménye az online kereskedelemről, és az online kereskedelem 

fejlődési irányairól, 

• Az új értékesítési csatornát kísérő kockázatok bemutatása, és kockázati rangsor felállítása. 

 

Az empirikus kutatás célja az alábbi problémák megválaszolása: 

A. Mennyire terjedt el, és vált általánossá az online értékesítés a hazai biztosítási szektorban? 

B. Milyen a telefonos és online biztosításkötés,- és szolgáltatás ismertsége, valamint 

mennyire ismertek a direkt értékesítés kockázati tényezői a potenciális fogyasztóink 

körében (1999. évi állapot)? 
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C. Milyen a telefonos és online biztosításkötés,- és szolgáltatás ismertsége, valamint 

mennyire ismertek a direkt értékesítés kockázati tényezői a potenciális fogyasztóink 

körében (2002. évi állapot)? 

D. Hogyan ítélik meg az e-kereskedelmet a biztosítási a szektor vezetői, és melyek a 

továbbfejlődés útjai? 

E. Milyen ragsor állítható fel az online biztosítási kockázatok között az Internetet használó, 

és ismerő potenciális fogyasztóink körében (2005. évi állapot)? 

 

6.1. ábra, A kutatás elvi felépítése 

 

Forrás: saját összeállítás 

6.2. Kutatási hipotézisek 
 

A hazai biztosítási szektor utóbbi éveinek részletesebb elemzése, a szolgáltatások néhány kiemelt 

elméleti kérdésének, és a marketingkockázat vizsgálata után hipotéziseket, és részhipotéziseket 

állítottam fel, amelyeket kérdőíves kutatásokból, és mélyinterjúból nyerhető eredmények 

ismeretében értékeltem. 

Az empirikus kutatási problémákhoz kapcsolódóan az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

H1. A biztosítási szektorban alkalmazott új marketingkommunikációs eszközök 

ismertek, és kedveltek a biztosítók ügyfelei között. 

Mindez alapján a következő részhipotézisek fogalmazhatók meg: 

H1.1.: Az új marketingkommunikációs eszközök, és a hagyományos 

marketingkommunikációs eszközök ismertsége azonosnak tekinthető. 

H1.2.: A DM ismertebb, mint az online kommunikációs eszközök (banner, micro site). 

Új kommunikációs 
eszközök vizsgálata 

Észlelt 
ügyfélkockázat 

Új értékesítési csatorna 
vizsgálata 

Kockázati 
tényezők feltárása 

É
rtékesítési csatorna 

jöv
őképe 
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H1.3.: A levélreklámot kapó ügyfelek elolvassák, és vásárlási döntéseiket befolyásolják a 

DM-ben megfogalmazott reklámüzenetek. 

2. Az új értékesítési csatorna ismert, és elfogadott, a hagyományos értékesítési 

csatornát kiegészítő alternatíva. 

Mindez alapján a következő részhipotézisek fogalmazhatók meg: 

H2.1.: Az ügyfelek jobban ismerik a telefonos csatornát, mint az online csatornát. 

H2.2.: Az ügyfelek jövőbeli biztosításkötésüknél jobban preferálják az új értékesítési 

csatornát, mint a hagyományosat. 

H2.3.: Azok a biztosítók, akik bevezették az online értékesítési csatornát, nagyobb 

ügyfélmegtartó erővel rendelkeznek. 

H2.4.: Új biztosító társaság választása esetén elsődleges választási szempont a biztosítási 

termék ára. 

3. Az ügyfelek felismerik az új értékesítési csatornában rejlő kockázatokat, és az 

értékesítési csatornák közötti választás során ennek ismeretében mérlegelnek, és 

döntenek. 

Mindez alapján a következő részhipotézisek fogalmazhatók meg: 

H3.1.: Az ügyfelek kevésbé tartják kockázatosnak a telefonos értékesítési csatornát, mint az 

online értékesítési csatornát. 

H3.2.: Az Internetes biztosításkötés legnagyobb kockázatot tartalmazó tényezője a 

világhálón terjedő különböző vírusok. 

H3.3.: A biztosítók adatvédelmi megoldásait biztonságosnak ítélik meg az ügyfelek (az 

adatvédelmi kockázati elem a legalacsonyabb kockázatú elemek közé tartozik). 

H3.4.: Az ügyfelek jobban igénylik a csatorna nyújtotta szolgáltatásokat, mint az 

értékesítési funkciót, és ez szorosan összefügg az észlelt kockázattal. 

H4. A biztosítási szektor vezetői elkötelezettek az online kereskedelem 

fejlesztésében. 

Mindez alapján a következő részhipotézisek fogalmazhatók meg: 

H4.1. Valamennyi hazai biztosító megkezdte, vagy tervezi online értékes bevezetését. 

H4.2. A biztosítók az online értékesítés fejlesztésében érdekeltek, és a hagyományos 

ügyfélszolgálati tevékenység mellett az online ügyfélszolgálataikat is kiépítik. 

H4.3. Az ügyfélszolgálati fiókok száma az elkövetkező években csökkenni fog. 

H4.4.  Az online biztosítási piacon is erősödni fog a biztosítók között a verseny. 

(A H1. és H2. hipotézisek, és részhipotézisek az 1999-es és 2002-es kérdőív alapján is értékelésre 

kerülnek!) 



Veress István: Új értékesítési és kommunikációs eszközök a biztosítási szektorban, különös tekintettel a kockázat egyes kérdéseire Ph.D. disszertáció 

 110

6.3. A kutatás módszere és folyamata 
 

Az empirikus kutatás célja, hogy a korábban felállított hipotéziseket megvizsgáljam, és az elméleti 

ismeretek tükrében a gyakorlati alkalmazhatóságát elemezzem, és további kutatási és gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeket mutassak be. A szakirodalom eredményeinek figyelembevételével, 

valamint több szakértő ajánlásainak megfelelően arra törekedtem, hogy az online értékesítési 

csatorna használata során fellépő ügyféloldali kockázatokat a lehető legrészletesebben feltárjam, és 

összefoglalja. Az elkövetkezőkben vizsgálni fogom az ismertetett hipotéziseket, és ezekhez 

kapcsolódó elemzéseket, következtetéseket vonok le. Vizsgálataim nemcsak a felállított hipotézisek 

köré csoportosíthatók, hanem a kutatás során felmerült kérdésekre is keresem a válaszokat. A 

fejezetek végén összegzem a hipotézisekre vonatkozó megállapításokat, és az utolsó pontban 

összefoglalom a kutatás eredményeit, ismertetem a kutatás korlátait, és rámutatok a kutatás jövőbeli 

folytatásának lehetőségeire. Az 1. és a 2. számú kérdőívek a mellékletben találhatók. 

A kutatás önkitöltős kérdőív módszerével történt 1999 májusában, 2002 áprilisában, és 2005 

áprilisában. 1999-ben és 2002-ben ugyanazon kérdőív (1. számú) került kiosztásra az 

összehasonlíthatóság érdekében. 2005-ben egy, az online értékesítés kockázati elemeire 

összpontosító kérdőívet (2. számú kérdőív) osztottam ki egyetemista nappali tagozatos hallgatók 

között. A mélyinterjúk előre egyeztetett időpontban zajlottak, 2002 októberében. A kutatás nem 

reprezentatív mintára támaszkodott, hanem önkényes mintavétellel történt. Az 1. számú kérdőívvel 

a potenciális célcsoportnak tekintett fiatalokat (egyetemi hallgatók, diploma előtt álló fiatalok, akik 

fogékonyak a modern technikai eszközök használatára, nem zárkóznak el az újdonságoktól), és a 

kutatás időpontjában biztosítással, rendszeres jövedelemmel rendelkező diplomás ügyfeleinket 

kerestem meg. A kitöltésért semmilyen ajándék nem járt. A válaszadási arány az 1. számú kérdőív 

esetén 40-45%-os, a 2.számú kérdőív esetén 87%-os volt. A kérdőívek értékelése SPSS 

8.0forWindows program segítségével történt. 

 
A kutatás kiemelt területei: 

A. A biztosítási szektorban is alkalmazásra került új marketingkommunikációs eszközök 

vizsgálata, 

B. Telefonos és online biztosításkötés,- és szolgáltatás (mint új értékesítési csatorna), valamint a 

hagyományos értékesítési csatorna közötti választás elemzése, 

C. Az online értékesítési folyamatot kísérő ügyféloldali kockázatok vizsgálata, és a kockázati 

elemek rangsorolása. 
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Az 1. számú kérdőívet felhasználó kvantitatív kutatás során a célcsoportnak tekintett fogyasztókat 

kérdeztem meg kérdőív segítségével. A kutatás peremfeltételei: 300 visszaérkezett kérdőívet 

szerettem volna feldolgozni, melynek 50%-a felsőoktatásban tanuló hallgatóktól, 50%-a biztosítói 

(Allianz Hungária) meglévő ügyfélkörből kerül ki. Férfi-nő aránya tervezetten 50-50%. A 

megkérdezett diákok 20-25 év közöttiek, míg a biztosítói ügyfélkör 25-40 év közötti. 

A biztosítói ügyfélkörnél kiválasztási feltétel volt a legalább egy biztosítási szerződés megléte, 

valamint a városi állandó lakhely. Ezen feltételek teljesültek a kutatás során. 

A hallgatók esetében személyesen végeztem a kérdőívek szétosztását, ismertettem számukra a 

kutatás célját, valamint a kitöltött kérdőívek összegyűjtését is én végeztem el (Budapesti Műszaki 

Egyetem III-IV. éves diákjai). A biztosító ügyfeleit telefonon keresztül kerestük fel, és az 

operátorok scriptek segítségével töltötték ki a kérdőíveket. 

A kutatás módszere az 1999-ben, és a 2002-ben elvégzett kutatások esetében azonos feltételek 

mellett történt. 

A 2. számú kérdőívvel a kockázatok részletesebb, és alaposabb feltárása volt a célom. A kutatás 

peremfeltétele volt, hogy legalább 100 kitöltött kérdőívet kapjak vissza, amely teljesült: 135 

kérdőívet dolgoztam fel, 52% férfi, 48% női hallgató válaszolt a kérdésekre. A válaszadó hallgatók 

a Budapesti Műszaki Egyetem nappali tagozatos hallgatói voltak. 

Primer kutatásom harmadik részében mélyinterjúkat készítettem a biztosítási szektor vállalati 

vezetőivel. 12 biztosító társaság közép-és felsővezetőjét kerestem fel, hogy időpontot egyeztessünk 

a mélyinterjúra. Az előzetes telefonbejelentkezés után négy vezető adott interjút, de mindegyik 

feltételül szabta a névtelenség biztosítását. A négy biztosító összesített bruttó díjbevétele a teljes 

biztosítási szektor több mint 50%-a volt. 

 

6.3.1. Telefonos és online értékesítés, valamint az új marketingkommunikációs eszközök 
ismertségének vizsgálata a potenciális fogyasztóink körében (1999.) 
 

A kutatás során 500 kérdőívet osztottam szét a Budapesti Műszaki Egyetem III.-IV. éves hallgatói 

között. A válaszadás önkéntes volt, 204 kérdőívet kaptam vissza. 114 férfi, 90 nő töltötte ki 

hibátlanul a kérdőíveket. Saját ügyfélkörünkből 482 kitelefonálás során 211 kérdőívet töltöttünk ki. 

A felkeresett ügyfelek 25-40 év közöttiek voltak, 101 nő és 110 férfi. Valamennyi ügyfél budapesti 

állandó lakhellyel rendelkezett. 

A kutatási időszak: 1999. április – június. 
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6.1. táblázat, A kutatásban résztvevők nem szerinti megoszlása 

 Férfi Nő 

Kérdőíves piackutatás 1999 224 191 

Százalékos megoszlás 53,98% 46,02% 

Összesen 415 

Forrás: saját összeállítás 

 

6.2. táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája 

 Igen Nem 

Rendelkezik-e biztosítással? 368 47 
Százalékos megoszlás 88,67% 11,33% 
Összesen 415 

Kötelező felelősségbiztosítás 287 
Casco 48 
Lakásbiztosítás 29 
Életbiztosítás 21 
Balesetbiztosítás 37 
Utasbiztosítás 88 
Magánnyugdíjpénztár 45 
Önkéntes nyugdíjpénztár 27 
Összesen 582 

Forrás: saját összeállítás 

 
A megkérdezettek közül a férfi-női arány 54%-46% volt. A biztosítással rendelkező-nem 

rendelkező arány 89%-11% volt, és a magyar összlakosság biztosítási portfoliójának megfelelően a 

módozatok közül a legtöbben gépjármű biztosítással (57%) rendelkeztek. A minta reprezentáltságát 

mutathatja, hogy a teljes magyar népességre vonatkozóan minden lakosra jut 1,25 darab biztosítási 

szerződés, a vizsgált mintában ez az arány 1,39 volt. Alacsony a lakásbiztosítással, és 

életbiztosítással rendelkezők, és a nyugdíjbiztosítások aránya. 

 
6.3. táblázat, Biztosításkötési hajlandóság  

 Igen Nem 

Szándékozik-e az elkövetkező 1-2 
éven belül biztosítást kötni? 

381 34 

Százalékos megoszlás 91,81% 8,19% 

Összesen 415 
Forrás: saját összeállítás 
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A válaszadók nagy része, 92%-a jelezte, hogy a közeljövőben szeretne további biztosításokat kötni. 

A nyugdíjpénztári belépésre 1999 augusztus végéig volt lehetőség, ezért feltételezhető, hogy a 

biztosításkötések jelentős része valamilyen nyugdíjpénztári belépést jelent.  

A következő táblázat a biztosítótársaságok ismertségét jelzi. A Gfk 1998-1999. évi kutatási 

jelentésével megegyezően első a névismertségben az AB-Aegon, második a Hungária Biztosító, 

harmadik az OTP-Garancia volt. A kérdőíves megkérdezés ugyanezt a sorrendet jelölte ki. 

 

6.4. táblázat, Új biztosító választás elsődleges, és másodlagos említés alapján 

 Első említés Második említés 

AB-Aegon 168 77 

Allianz Hungária 89 77 

OTP Garancia 47 87 

Generali-Providencia 37 79 

ING 24 79 

Egyéb 50 16 

Összesen 415 415 

Forrás: saját összeállítás 

 

A piac koncentráltságát igazolja, hogy az említések 82%-a az öt piacvezető biztosító közül került ki, 

illetve a kisebb biztosító társaságok elsődleges említése 15% alatti volt. 

 

6.2. ábra, Biztosítótársaságok névismertsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Forrás: saját összeállítás 
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A következő kérdések az új direktcsatornák (telefonos és Internet) ismertségére vonatkoztak, és a 

jövőbeli kipróbálási szándékra. Arra kerestem a választ, hogy azok, akik a jövőben biztosítást 

szeretnének kötni, közülük hányan választják az új értékesítési csatornát a hagyományos ügynöki 

üzletkötéssel szemben. 

 

6.5. táblázat, Csatorna kipróbálási hajlandóság 

 igen % Nem % 
Tudja, hogy telefonon keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

102 25% 313 75% 

Tudja, hogy Interneten keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

14 3% 401 97% 

összesen (átlag) 58   357   
  telefon % ügynök % 

Biztosítását a jövőben telefonon, vagy 
ügynökön keresztül szeretné megkötni? 

44 11% 371 89% 

  Internet % ügynök % 

Biztosítását a jövőben Interneten, vagy 
ügynökön keresztül szeretné megkötni? 

17 4% 398 96% 

összesen (átlag) 31   385   

Forrás: saját összeállítás 

 

A visszaérkezett kérdőívekből nyert adatok azt mutatják, hogy az Internetes csatorna ismertsége 

nagyon alacsony. A telefonos lehetőséget viszonylag sokan, a megkérdezettek 25%-a ismeri. Az 

arány szinte alig változott, amikor arra a kérdésre kerestem a választ, hogy választaná-e az új 

értékesítési csatornát a biztosítása megkötésénél az ügynöki értékesítéssel szemben: 11% jelölte 

meg a telefont, 4% az Internetet, átlagosan alig 8% választaná az új csatornákat a hagyományossal 

szemben. 

 
6.3. ábra, Telefonos értékesítési csatorna ismertsége 
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Forrás: saját összeállítás 
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Az értékesítési csatorna ismertsége után az Internet használati szokásainak megismerésére 

vonatkozott a következő kérdés. Az eddigi kutatások (Gfk, SzondaIpsos) azt mutatták, hogy az 

Internethasználók leginkább a munkahelyükről, illetve valamilyen iskolai hálózatról kapcsolódnak a 

világhálóra. 

 
6.6. táblázat, Internet-használati szokások 

 Fő (%) 
Rendelkezik-e Internet 
hozzáféréssel, és ha igen hol? 

  

Nem Internetezik 197 47,47 

Munkahelyről 45 10,84 

Otthonról 21 5,06 

Iskolából 138 33,25 

Barátoktól, ismerősöktől 10 2,41 

Net-kávézó 2 0,48 

Egyéb 2 0,48 

Összesen 415   
Forrás: saját összeállítás 

 
A kutatási csoportban végzett eredmények a hazai Internet-használati szokásokat tükrözték vissza. 

Az Internethasználók/nem használók aránya kedvezőbb, mivel a Gfk felmérése szerint a magyar 

lakosság 11%-a rendszeres Internethasználó, 18% már használta világhálót (de nem tekinthető 

rendszeres felhasználónak!), addig a vizsgált csoporton belül ez az arány 50% feletti, ami részben a 

felsőoktatásban résztvevők magas arányából adódik. Amennyiben a hallgatói válaszokat kivesszük, 

a válaszadók 15,90%-a Internetezik otthonról, illetve munkahelyről. Ez a szám már közelebb áll a 

teljes magyar populációra vonatkozó 11%-os arányhoz. 

 
6.4. ábra, Internet használati szokások 
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Forrás: saját összeállítás 
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A következő kérdés a biztosító választáshoz, illetve az ügyféllojalitáshoz kapcsolódott. A Gfk 

1999-es kutatási jelentése szerint a magyar ügyfelek lojálisak a biztosítóikhoz, 20% alatti az 

elvándorló ügyfelek száma. Ezt erősíti meg a kérdőíves felmérés is. A válaszadók több mint 80%-a 

elégedett, illetve nagyon elégedett a biztosítójával. 

(Az ügyfelek lojalitása a Kgfb esetében megkérdőjelezhető, mivel ez az a termék, amely nem a 

szerződést kötő ügyfélnek szolgáltat (a károsultnak térít!). Ennek feltérképezése nem volt a 

kérdőív feladata.) 

 
6.7. táblázat, Ügyfelek lojalitása a biztosítókhoz 

  Gyakoriság Megoszlás 
Kérem értékelje 
jelenlegi biztosítóját! 

   

Nagyon elégedetlen 1 22 5,30% 
Elégedetlen 2 31 7,47% 
Közepesen elégedett 3 23 5,54% 
Elégedett 4 70 16,87% 
Nagyon elégedett 5 269 64,82% 

Összesen   415   
Átlag  3,66   

Módusz 5 Medián 5 

Forrás: saját összeállítás 

 
Az ügyfél-lojalitáshoz kapcsolódva a kutatásban vizsgáltam az ügyfelek biztosítóválasztási 

kritériumait is. A kérdésnek az volt a célja, hogy feltérképezzem azt, hogy biztosítóváltás esetén 

milyen szempontok szerint választanak. A szakirodalom [Fehérvári, 1998] pénzintézetek esetében a 

megbízhatóságot és az árat emelte ki. A kérdőíves felmérés ezt nem igazolta vissza. 

 

6.8. táblázat, Új biztosítótársaság választási szempontok 

  Első említés Második említés 
Ár 115 125 
Ügyfélszolgálat színvonala 78 55 
Gyors elérhetőségek 
(ingyenes zöldszám, honlap) 

55 32 

Megbízhatóság 47 81 
Jó hírnév 66 48 
Külföldi tulajdonosi háttér 54 74 
Összesen 415 415 

Forrás: saját összeállítás 
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A felmérés során az ár volt az első tényező, amelyet a választás során mérlegelnek. A válaszadók 

28%-a jelölte meg először, 30% másodszor. Az ügyfélszolgálat színvonala került a második helyre 

(ez még a hagyományos ügyfélszolgálat, vagyis a fiók-ügyintézés), de fontos a jó hírnév is. A gyors 

elérhetőség (telefonos elérhetőség, Internet) csak a negyedik helyre került, második említés során 

pedig az utolsó helyre. A felmérés időpontjában az ügyfelek az árat tartják a legfontosabb választási 

szempontnak, a modern ügyfélszolgálat az utolsó előtti a rangsorban. 

 

6.5. ábra, Új biztosítótársaság választási szempontok 
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Forrás: saját összeállítás 

 
A következő kérdéscsoport az ügyfelek által észlelt (a feltételezett kockázat jobb kifejezés, mivel 

csak néhány százalék próbálta ki valóságban az új értékesítési csatornát, ezért gyakorlati 

tapasztalattal nem rendelkeznek) kockázatokat csoportosítja, valamint arra keresem a választ, hogy 

mely kockázati tényezőt tartják a legveszélyesebbnek. 

 
6.9. táblázat, A telefonon keresztüli biztosításkötés kockázatossága 

  Gyakoriság Megoszlás 

Nagyon kockázatos 1 56 13,49% 
Kockázatos 2 89 21,45% 
Közepesen kockázatos 3 164 39,52% 
Kicsit kockázatos 4 86 20,72% 
Teljesen kockázatmentes 5 20 4,82% 

Összesen   415   
Átlag  2,65   

Módusz 3 Medián 3 
Forrás: saját összeállítás 
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A telefonos értékesítési csatorna kipróbálási valószínűsége, és jövőbeli elfogadottsága is jelentősen 

magasabb, mint az Internetes csatornáé. A telefonos csatorna (feltételezett) kockázatossága 

átlagosnak mondható, a válaszadók közel 65%-a közepesen, vagy annál kockázatmentesebbnek 

tartotta a csatornát. 

 

6.10. táblázat, Interneten keresztüli biztosításkötés kockázatossága 

  Gyakoriság Megoszlás 

Nagyon kockázatos 1 235 56,63% 
Kockázatos 2 28 6,75% 
Közepesen kockázatos 3 36 8,67% 
Kicsit kockázatos 4 81 19,52% 
Teljesen kockázatmentes 5 35 8,43% 
Összesen   415   
Átlag  2,16   
Módusz 1 Medián 1 

Forrás: saját összeállítás 

 

Internet esetében egészen más volt a válaszadók véleménye. Az Internetet, mint értékesítési 

csatornát nagyon kockázatosnak minősítette a válaszadók 56 %-a, de kockázatos és nagyon 

kockázatos kategóriákba sorolta a megkérdezettek 63%-a. Ez is megerősíti azt a feltételezést, hogy 

az új elektronikus csatorna elfogadottsága két részre szakad: a telefonos csatornával szemben jóval 

kisebb az ellenállás (35%-a a megkérdezetteknek jelölte meg, hogy nagyon kockázatos, vagy 

kockázatos), és a kipróbálási hajlandóság (11%) is magasabb, mint az Internetes csatornáé. 

Az Internetes csatornát kockázatosnak tartja a megkérdezettek (a nagyon kockázatos, és a 

kockázatos kategória összege) 63%-a. Ez az érték majdnem kétszerese a telefonos csatorna 35%-os 

értékéhez képest. A csatorna kipróbálási hajlandósága is jóval alacsonyabb, mint a telefonos 

csatornáé, az ügynöki értékesítés helyett csak a válaszadók 4%-a jelölte meg az Internetet. 

Összességében a válaszadók az Internetes értékesítési csatornát kockázatosnak tartják, és csak 

nagyon alacsony részarányuk hajlandó kipróbálni. 

A következő kérdés az Internetes értékesítési csatorna kockázati tényezőit tárta fel. A szekunder 

információimban megismert 8 kockázati tényező közül négyet választottam ki, és ezeket használtam 

fel a kérdőívben. A négy kockázati tényező a legismertebb, és a biztosítási ágazattal leginkább 

összefüggésbe hozható kockázati elemeket tartalmazza. Azt vizsgáltam, hogy a válaszadók mely 

tényezőket (kettőt lehetett megjelölni) tartják a legveszélyesebbnek. Nem vizsgáltam a kockázati 

tényezők rangsorát, illetve nem számszerűsítettem az elemek kockázati fokát. 
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6.6. ábra, Internetes biztosításkötés kockázati elemei említési sorrendben 
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Forrás: saját összeállítás 

 
Az Internetes értékesítési folyamatban a legkockázatosabb elemnek találta a megkérdezettek 45%-a 

a fizetési módot, de a vírusokkal együtt ez az elsődleges említések 72% -át jelentette. Döntően ezt 

a két tényezőt jelölték meg az Internetes biztosításkötés két fő kockázati elemének. 

A következő kérdések az új kommunikációs csatornák kedveltségére, ismertségére kérdeztek rá. Az 

volt a célom, hogy megismerjem, hogy a válaszadók mely csatornákat részesítik előnybe 

(hagyományos vagy a direk,- és online marketing eszközöket kedvelik), és szerettem volna feltárni 

a DM-ek elfogadottságát. 

 

6.7. ábra, Hagyományos és új kommunikációs eszközök kedveltsége 
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Forrás: saját összeállítás 
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Legismertebb a TV és a nyomtatott sajtó volt, az elsődleges említések 65%-a erre vonatkozott. 

Ezen hagyományos eszközöket a két új kommunikációs eszközhöz (DM és az Internet) viszonyítva, 

azt a következtetést lehet levonni, hogy nagyon csekély az új eszközök ismertsége. Az új 

kommunikációs eszközök együttes ismertsége (elsődleges említések aránya) alig 4%. A másodlagos 

említések is a TV-t, nyomtatott sajtót és az óriásplakátot emelik ki. Összességében a négy 

(nyomtatott sajtó, TV, rádió, óriásplakát) hagyományos reklámeszköz elsődleges említése 96%. 

Annak ellenére, hogy alacsony volt az új kommunikációs eszközök ismertsége, szerettem volna 

mélyebben feltárni, hogy milyen a DM-ek elfogadottsága, kedveltsége. Mennyire fogadják, vagy 

nem fogadják szívesen a megkérdezettek a levélreklámokat. 

 
6.11. táblázat, DM-ek elfogadottsága (olvasottsági statisztika) 

  Gyakoriság Megoszlás 
Ha levélreklámot kap elolvassa?    
Soha nem olvassa el 1 40 9,64% 
Nagyon ritkán 2 173 41,69% 
Néha elolvassa 3 87 20,96% 
Általában igen 4 97 23,37% 
Mindig elolvassa 5 18 4,34% 
Összesen   415   
Átlag  2,71   
Módusz 2 Medián 2 

Forrás: saját összeállítás 

 
A kérdőívek feldolgozása után, a hazai szakirodalomhoz hasonlóan [Zétényi 1999] azt a 

következtetést vonom le, hogy a DM elfogadottsága, olvasottsága alacsony. A válaszadók 50%-a 

jelezte, hogy soha, vagy nagyon ritkán olvassák el a kapott levélreklámokat, a biztos elolvasók 

aránya 5% alatti. 

 
6.8. ábra, DM elfogadottsága, olvasottsága 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összegzés – a hipotézisek értékelése (1999-ben készült kérdőíves felmérés alapján): 

A hazai piacvezető biztosító társaságok 1999-től kezdtek el alkalmazni 

marketingkommunikációjukban online és direktmarketing eszközöket. Ebben az évben több 

biztosító is call center építésbe kezdett, és a hagyományos ügynöki csatorna mellett internetes és 

telefonos értékesítési csatorna kialakítását kezdeményezte. A kérdőív feldolgozása alapján a H1 

hipotézist elutasítom, mert a felmérésben részt vevők között az új kommunikációs eszközök 

ismertsége nagyon alacsony, a DM és az online eszközök elsődleges említési aránya 4%. A H1.1. 

részhipotézist is elutasítom, mivel mind az elsődleges, mind a másodlagos említések során a 

válaszadók több mint 90%-a jelölt meg hagyományos kommunikációs eszközöket, az új 

kommunikációs eszközökkel szemben. A H1.2. részhipotézist elutasítom, mert a DM és az online 

reklámeszközök ismertsége, bár mindkettő nagyon alacsony, de azonosnak (2-2%) tekinthető. A 

hazai szakirodalommal egyezően (Zétényi) a DM ismert a hazai fogyasztók körében, de 

elfogadottsága, és olvasottsága egyaránt nagyon alacsony. A válaszadók több mint 50%-a jelezte 

hogy soha, vagy szinte soha nem olvassa el a levélreklámokat, és a biztos elolvasók aránya is 

nagyon alacsony volt, 5% alatti. Ebből következően vásárlási döntéseiket sem befolyásolják a DM-

ben megfogalmazott üzenetek: a H1.3. részhipotézist is elutasítom. 

Összességében megállapítható, hogy az új kommunikációs eszközöket a célcsoport elkezdte 

megismerni, de sem elfogadottsága, sem ismertsége nem igazolta vissza a kezdeti feltételezéseimet. 

Az új értékesítési csatornára vonatkozó H2. hipotézist részben elfogadom, mivel a kérdőívből nyert 

válaszok visszaigazolták azt a feltételezést, hogy az új csatorna ismert: a megkérdezettek 25%-a 

jelezte a telefonos értékesítés, és 3%-a az online értékesítés ismertségét. A direkt csatorna még nem 

tekinthető alternatív értékesítési lehetőségnek a hagyományos csatornával szemben, mert a jövőbeli 

kipróbálási hajlandóság összességében alig érte el a 15%-ot (H2.2), és az Internettel kapcsolatos 

tartózkodást jelöli, hogy ezen értéken belül az online kipróbálási hajlandóság csak 4% volt! A H2.1. 

részhipotézist elfogadom, a telefonos csatorna ismertsége (25%) több mint hétszerese az Internetes 

csatornának (3%). Az ügyfelek elégedettségét jelzi a választott biztosítójukkal kapcsolatban, hogy 

több mint 70% elégedett, vagy nagyon elégedett értékelést adott biztosítójáról, és az ügyfelek 55%-

a olyan biztosító ügyfele, amely már rendelkezik online képességekkel (Allianz Hungária, AB-

Aegon). A válaszadók fontosnak tartották a korszerű, és magas színvonalú ügyfélszolgálatot (19% a 

6.8. táblázat alapján), és gyors kapcsolati lehetőséget a biztosítóval (13% a 6.8. táblázat alapján), 

ezért a H2.3. részhipotézis elfogadottnak tekintem. A H2.4. hipotézist elfogadom, mivel a 

válaszadók 28%-a elsődlegesen az árat jelölte meg, mint biztosítóváltási tényező. A másodlagos 

említéseknél is az ár került az első helyre. 
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6.3.2. Telefonos és online értékesítés, valamint az új marketingkommunikációs eszközök 
ismertségének vizsgálata a potenciális fogyasztóink körében (2002.) 
A kutatás során 500 kérdőívet osztottam szét a Budapesti Műszaki Egyetem II.-IV. éves hallgatói 

között. A válaszadás önkéntes volt, 208 kérdőívet kaptam vissza. 111 férfi, 97 nő töltötte ki 

hibátlanul a kérdőíveket. 

Saját ügyfélkörünkből 507 kitelefonálás során 201 kérdőív került kitöltésre. A felkeresett ügyfelek 

25-40 év közöttiek voltak, 115 nő és 86 férfi. Valamennyi ügyfél budapesti állandó lakhellyel 

rendelkezett. 

Időszak: 2002. március - május. 

 

6.12. táblázat, A kutatásban résztvevők nem szerinti megoszlása 

 Férfi Nő 

Kérdőíves piackutatás 2002 197 212 
százalékos megoszlás 48,17% 51,83% 

Összesen 409 

Forrás: saját összeállítás 

 

6.13. táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája 

 Igen Nem 

Rendelkezik biztosítással? 388 21 

Százalékos megoszlás 94,87% 5,13% 

Összesen 409 

Kötelező felelősségbiztosítás 299 
Casco 61 
Lakásbiztosítás 52 
Életbiztosítás 31 
Balesetbiztosítás 45 
Utasbiztosítás 156 
Magánnyugdíjpénztár 147 
Önkéntes nyugdíjpénztár 128 
Összesen 919 

Forrás: saját összeállítás 

 
A megkérdezettek között a férfi-női arány 48%-52% volt. A biztosítással rendelkező - nem 

rendelkező arány 95%-5% volt, és a magyar összlakosság biztosítási portfoliójának megfelelően a 

módozatok közül a legtöbben gépjármű biztosítással (32%) rendelkeztek. A vizsgált mintában az 

egy főre eső biztosítások száma meghaladja a teljes magyar népességre vonatkozó számot (2003. 
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év: 1,26 db/fő), a nyugdíjpénztári szerződéseket kivéve 1,57. A lakás,- élet,- és balesetbiztosítások 

még mindig a termékportfolió csak kis részét adják, 14%-ot. Jelentős változás az 1999. évi 

vizsgálathoz viszonyítva a nyugdíjpénztári taglétszám növekedése, amely döntően a törvényi 

változásnak volt köszönhető. 

 
6.14. táblázat, Biztosításkötési hajlandóság 

 Igen Nem 

Szándékozik-e az elkövetkező 1-2 
éven belül biztosítást kötni? 

157 252 

Százalékos megoszlás 38,39% 61,61% 

Összesen 409 

Forrás: saját összeállítás 

 

A válaszadók közel 2/3-a jelezte, hogy nem kíván a jövőben újabb biztosítást kötni, ami az egy főre 

jutó biztosítások (viszonylag) magas értékével magyarázható. Ez jelentősen eltér az 1999. évi 

felméréstől, ami arra vezethető vissza, hogy az 1999-es felmérés még a nagy nyugdíjpénztári 

belépési roham előtt történt. A következő táblázat a biztosítótársaságok ismertségét mutatja.  

 

6.15. táblázat, Biztosítótársaságok névismertsége 

  Első említés Második említés 
AB-Aegon 108 86 
Allianz Hungária 98 72 
OTP Garancia 83 55 
Generali-Providencia 78 66 
ING 30 49 
Egyéb 12 81 

Összesen 409 409 

Forrás: saját kutatás 

 

Az első helyen továbbra is az AB-Aegon áll, mely eredmény megegyezik a Gfk 2002. éves kutatási 

jelentésével. Változást jelent az 1999-es felmérés eredményéhez képest, hogy az ismertségben 

kiugró értékek már nem adódtak, a piacvezető társaságoknak közel hasonló az ismertsége a kutatás 

során megkérdezettek között. Az első említés során a válaszadók közel azonos aránya, 20-25%-a 

jelölte meg a négy legnagyobb társaságot. A piac koncentráltságát jelzi, hogy a megkérdezettek 

közel 90%-a az AB-Aegon, Allianz Hungária, OTP-Garancia és a Generali-Providencia biztosítókat 

jelölte meg először (a négy nagy piacvezetőt). A kisebb társaságok ismertsége változatlanul 
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alacsony, második említésben is (a táblázatban az egyéb kategóriában összevontan szerepelnek) 

csak a válaszadók 20%-a jelölte meg a kisebb biztosítókat. A biztosítótársaságok névismertsége, az 

ismertség megoszlása nem változott az 1999-es felmérés eredményéhez képest. 

 

6.9. ábra, Biztosítótársaságok névismertsége 
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Forrás: összeállítás 

 

A következő kérdések a csatornák (telefonos és Internet) ismertségére vonatkoztak, és a jövőbeli 

kipróbálási szándékra. Az új csatornákkal szembe állítva mindig a hagyományos, ügynöki 

értékesítési formát szerepeltettem. 

 
6.16. táblázat, Csatorna kipróbálási hajlandóság 

 Igen % Nem % 
Tudja, hogy telefonon keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

287 71% 122 29% 

Tudja, hogy Interneten keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

28 32% 281 68% 

összesen (átlag) 207,5   201,5   
  telefon % ügynök % 

Biztosítását a jövőben telefonon, vagy 
ügynökön keresztül szeretné megkötni? 

139 34% 270 66% 

  Internet % ügynök % 

Biztosítását a jövőben Interneten, vagy 
ügynökön keresztül szeretné megkötni? 

78 19% 331 81% 

összesen (átlag) 109   301   

Forrás: saját összeállítás 
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A kérdőívekből nyert adatok szerint az Internetes és a telefonos csatorna ismertsége jelentősen 

növekedett az elmúlt három évben. Az első felmérésnél 102 fő jelezte, hogy ismeri a telefonos 

értékesítési lehetőséget, 2002-ben 287-en jelezték, a megkérdezettek 71%-a. Az Internet, mint 

biztosításkötési csatorna ismertsége megtöbbszöröződött. A válaszadók 32%-a hallott az Internetes 

biztosításkötésről. Összességében a válaszadók közel fele állította, hogy ismeri az új 

direktértékesítési csatornát (átlag: 207 fő). A megkérdezettek 33%-a részesítette előnyben a 

telefonos csatornát a hagyományossal szemben (ez az arány az első felmérésnél csak 11% volt), az 

Internetet a válaszadók 19%-a jelölte meg, az 1999 évi 4%-hoz képest. Az új értékesítési csatornák 

ismertsége megtöbbszöröződött, és a kipróbálási hajlandóság is megnövekedett. 

 

6.10. ábra, Telefonos értékesítési csatorna ismertsége 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

Az értékesítési csatornák ismertsége után az Internet használati szokásokat elemeztem. A Gfk 

Kutatóintézet felmérése szerint 2003-ban a rendszeres Internet használók tábora 1,6-1,7 millió főre 

növekedett. Az otthonról Internetezők aránya a teljes magyar népesség 5%-a (az Internet használók 

29%-a otthonról kapcsolódik a világhálóra). A felmérésben résztvevők között ez az arány 21%. Az 

első felméréshez képest negyedére csökkent a „nem-Internetezők” száma, és növekedett az 

otthonról és munkahelyről a világhálóhoz kapcsolódók száma. Az iskolából netezők aránya (39%) 

magas, az egyetemi hallgatók kutatási részaránya miatt. Az előző felméréshez képest a kutatásban 

résztvevők között jelentősen nőtt az Internethasználók aránya, melyet a teljes népességre vonatkozó 

reprezentatív kutatások nem igazolnak vissza. 
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6.17. táblázat, Internet-használati szokások 

  Fő (%) 

Rendelkezik-e Internet hozzáféréssel, és ha igen hol?   

Nem Internetezik 44 10,76% 

Munkahelyről 107 26,16% 

Otthonról 76 18,58% 

Iskolából 159 38,88% 

Barátoktól, ismerősöktől 5 1,22% 

Net-kávézó 15 3,67% 

Egyéb 3 0,73% 

Összesen 409   

Forrás: saját összeállítás 

 

6.11. ábra, Internet használati szokások 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A következő kérdés a biztosítóválasztáshoz, illetve az ügyfél-lojalitásra vonatkozott. A válaszadók 

61%-a elégedett a jelenlegi biztosítójával, arányait tekintve a legtöbb válaszadó (módusz 4) az 

elégedett kategóriát választotta. Az első felméréshez képest ugyanolyan alacsony az elégedetlen 

ügyfelek száma, alig 5%. Összességében megállapítható, hogy a kutatásban résztvevők elégedettek 

a választott biztosítójukkal. 
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6.18. táblázat, Ügyfél lojalitás vizsgálat 

  Gyakoriság Megoszlás 
Kérem értékelje jelenlegi biztosítóját!    
Nagyon elégedetlen 1 19 4,58% 
Elégedetlen 2 44 10,60% 
Közepesen elégedett 3 87 20,96% 
Elégedett 4 198 47,71% 
Nagyon elégedett 5 61 14,70% 
Összesen   409   
Átlag  3,79   

Módusz 4 Medián 4 
Forrás: saját összeállítás 

 

Az első felmérés során az ügyfelek elsődlegesen az árat, másodlagosan a hagyományos 

ügyfélszolgálati tevékenységet jelölték meg, mint fontos kritériumokat a biztosítóválasztás során. 

A 2002. évi felmérésnél az ár ugyanúgy az első helyre került, a válaszadók 27%-a jelölte meg 

elsődlegesen, 20%-a másodlagosan. Átrendeződés következett be a hagyományos ügyfélszolgálat, 

és a direkt csatornák (gyors elérhetőség, Internet, telefon) között: az első felmérésnél a 

hagyományos ügyfélszolgálat fontosságát 19%, a direkt ügyfélszolgálatot 13% jelölte meg 

elsődlegesen. 

 
6.19. táblázat, Biztosítótársaság választási szempontok 

  Első említés Második említés 
Ár 112 81 
Ügyfélszolgálat színvonala 80 77 
Gyors elérhetőségek 
(ingyenes zöldszám, honlap) 

97 88 

Megbízhatóság 66 61 
Jó hírnév 42 57 
Külföldi tulajdonosi háttér 12 45 
Összesen 409 409 
Forrás: saját összeállítás 

 

A 2002-es felmérésnél a második helyre került a direkt ügyfélszolgálat, a megkérdezettek 23%-a 

említette először, a hagyományos csatornák 19%-ával szemben. Összességében az ügyfélszolgálat 

szerepe felértékelődött, a megkérdezettek 43%-a tartotta legfontosabbnak az ügyfélszolgálati 

szempontokat (hagyományos és direkt ügyfélszolgálat együttesen). Az ár, és az ügyfélszolgálat a 

két legfontosabb biztosítóválasztási kritérium, összességében a két tényezőt a megkérdezettek 64%-
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a jelölte meg. A külföldi tulajdonosi háttér szinte teljesen közömbös volt számukra (3%). 

(Bankválasztás esetében az első szempontok közé tartozott a megbízhatóság, és a külföldi 

tulajdonosi háttér! [Fehérvári, 1998]). 

 
6.12. ábra, Biztosítótársaság választási szempontok 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A következő kérdéscsoport arra keresi a választ, hogy mennyire tartják kockázatosnak a telefonos, 

vagy az Internetes biztosításkötést a megkérdezettek. 

 
6.20. táblázat, Telefonon keresztüli biztosításkötés kockázatossága 

  Gyakoriság Megoszlás 
Nagyon kockázatos 1 49 11,98% 
Kockázatos 2 77 18,83% 
Közepesen kockázatos 3 187 45,72% 
Kicsit kockázatos 4 62 15,16% 
Teljesen kockázatmentes 5 34 8,31% 
Összesen   409   
Átlag  2,89   
Módusz 3 Medián 3 

Forrás: saját összeállítás 
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Az új direkt csatornák közül a megkérdezettek inkább a telefonos csatornát próbálnák ki (33%), 

mint az Internetest (19%) a hagyományos csatornával szemben. A kipróbálási hajlandóságot 

igazolja vissza a csatorna kockázatosság. A válaszadók 69%-a tekinti a telefonos értékesítést 

közepes, vagy annál kockázatmentesebbnek. Ez az érték hasonló, mint az előző felmérésben kapott 

65%. Összességében a telefonos csatorna kockázat oldali megítélése jelentősen nem változott a 

három év alatt. 

 

6.21. táblázat, Interneten keresztüli biztosításkötés kockázatossága 

  Gyakoriság Megoszlás 
Nagyon kockázatos 1 107 26,16% 
Kockázatos 2 139 33,99% 
Közepesen kockázatos 3 24 5,87% 
Kicsit kockázatos 4 97 23,72% 
Teljesen 
kockázatmentes 

5 42 10,27% 

Összesen   409   
Átlag  2,58   
Módusz 2 Medián 3 

Forrás: saját összeállítás 

 

Az Internetes értékesítést a válaszadók az előző felmérésnél is magas kockázattal jellemezték. A 

válaszadók 60%-a a nagyon kockázatos, és a kockázatos kategóriába sorolta az Internetet, amely 

csekély elmozdulás az 1999 évi felmérés 63%-hoz viszonyítva. Kevésbé kockázatosnak a 

válaszadóknak csak 34%-a tartotta az Internetet, ami szerény mértékű javulás az előző felmérés 

28%-ához képest. Teljesen kockázatmentesnek az Internetes értékesítést a megkérdezettek 10%-a 

tartja. 

Összességében megállapítható, hogy az Internetes értékesítést kockázatosnak ítélték meg a 

válaszadók: 66% jelölt meg közepes, vagy annál magasabb kockázati kategóriát. Az Internet 

kockázati szempontok szerinti megítélése nem változott jelentősen a két felmérés között. 

 

A következő kérdés az Internetes értékesítés során fellépő ügyféloldali kockázati elemekre 

vonatkozott. Arra kerestem a választ, hogy melyek azok a kockázati elemek, amelyektől leginkább 

tartanak az ügyfelek az új értékesítési csatorna használata során. 
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6.13. ábra, Észlelt kockázati elemek említési sorrendje 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

Az adatokkal való visszaélés lehetőségét a megkérdezettek 37%-a jelölte meg. Az utóbbi években 

hazánkban is megnövekedett a kéretlen e-mail forgalom (a spam-ek), és az adatokkal való 

visszaélés, a jogosulatlan adatkereskedelem. Ezek a folyamatok tovább növelték az elektronikus 

kereskedelemmel szembeni félelmeket. Második legkockázatosabb tényező a személytelenség 

(26%) volt. A kapcsolat hiánya, elakadás az elektronikus üzletmenet során gyakran végleg 

elkedvetleníti az Internetes vásárlókat. Az előző felmérésnél a fizetési mód, és a vírus volt a két 

kiemelt kockázati tényező. A kockázatok átértékelésében szerepet játszott, hogy a felhasználók (és 

az érdeklődők) kezdik egyre jobban megismerni az Internetet, és a közelmúltban a fizetési módra 

vonatkozóan jelentős számítástechnikai, és banktechnikai fejlesztések kerültek alkalmazásra (SSL 

titkosítás, PIN-kód rendszer). Legkevésbé a fizetési módot tartották kockázatosnak, annak ellenére, 

hogy 1999-ben ezt jelölte meg a megkérdezettek 46%-a.  

Az első felméréshez képest a kockázati elemek sorrendje megváltozott. 

 

A következő kérdéscsoport az új kommunikációs eszközök ismertségére, elfogadottságára 

vonatkoztak. A válaszadók hagyományos és az új reklámeszközök közötti választását szerettem 

volna részletesebben feltárni, valamint a DM elfogadottságot elemeztem. Feltételezésem szerint a 

DM, és az Internet kedveltebb lett 1999-es felméréshez viszonyítva. Ezt szerettem volna primer 

kutatásommal is alátámasztani. 
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6.14. ábra, Hagyományos és új kommunikációs eszközök ismertsége 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A legismertebb médium továbbra is a TV, és a nyomtatott sajtó. Az elsődleges említések 44%-a 

erre a két médiumra vonatkozott. A két új kommunikációs eszköz (Internet és a DM) elsődleges 

említése az előző felméréshez képest növekedett, a korábbi 4%-ról 20%-ra emelkedett. Ez részben a 

hazai lakosság növekvő számítógép-ellátottságával, az Internet hozzáférés országos elterjedésével 

(ADSL vonalak számának, és a kábeles Internetezési kapcsolódási pontok számának növekedése), 

és általánosabb megismerésével, valamint a felhasználók számának növekedésével magyarázható 

(1999-ben az Internet penetráció 11%, 2002-ben 15% volt). A TV szerepvesztése az új 

kommunikációs eszközöket erősítette, ami általános, hazánkban is megfigyelhető folyamat. Egyre 

többen helyettesítik a tévézést, vagy az újságolvasást az Internettel: az Internetet tévézésre, 

rádiózásra, illetve általános információszerzésre is használják, vagy napilapokat, magazinokat 

olvasnak az Interneten. Az Internet olcsóbb, és gyorsabb információ szerzési forrás, mint a 

hagyományos médium. A megkérdezettek növekvő részaránya ismeri az Internetet, és a DM-et mint 

kommunikációs eszközt az előző felméréshez viszonyítva. 

Az új kommunikációs eszközökön belül a DM kedveltségét vizsgáltam részletesebben a következő 

kérdésben. Feltételeztem, hogy a levélreklámok kedveltsége, ismertsége növekedett az előző 

felméréshez képest. Ezen hipotézisemet a hazai, adott időszakra vonatkozó szakirodalom nem 

igazolta. 
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6.22. táblázat, A DM-ek elfogadottsága (olvasottsági statisztika) 

  Gyakoriság Megoszlás 
Ha levélreklámot kap 
elolvassa? 

   

Soha nem olvassa el 1 51 12,29% 
Nagyon ritkán 2 60 14,46% 
Néha elolvassa 3 147 35,42% 
Általában igen 4 105 25,30% 
Mindig elolvassa 5 46 11,08% 
Összesen   409   
Átlag  3,05   
Módusz 3 Medián 3 

Forrás: saját összeállítás 

 

A DM-ek alacsony olvasottsági, elfogadottsági szintet mutattak 1999-ben: a levélreklámot kapók 

27%-a olvasta el a leveleket, addig ez az érték a 2002-es felmérésnél 36%-ra növekedett. A teljesen 

elutasítók aránya szintén növekedett, 9%-ról 12%-ra. 

Összességében a levélreklámokkal kapcsolatos attitűd nem változott jelentősen, az általános 

elutasítás (1999-ben a nagyon ritkán olvasók 41%-ot képviseltek a megkérdezettek között, módusz 

2; 2002-ben a legtöbb válasz a „néha elolvassa” kategóriába esett, 35%, módusz 3) javult, de a 

kutatásban résztvevők jelentős része még így is elutasítóan viselkedik a levélreklámokkal szemben. 

A levélreklámok elutasításának mélyebb feltárása további kutatást igényel. 

 

6.15. ábra, Levélreklámok elfogadottsága, olvasottsága 
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Forrás: saját szerkesztés 
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Összegzés – a hipotézisek értékelése (2002-ben készült kérdőíves felmérés alapján): 

2002-ben a biztosítótársaságok már három éves tapasztalatot szereztek (az első kérdőíves 

megkérdezés időpontjához viszonyítva) az online értékesítési csatorna alkalmazásában, ennek 

megfelelően alakították át, és fejlesztették az értékesítési folyamatokat. A DM, és az online 

reklámeszközök általánosabbá, és elfogadottabbá váltak a biztosítói ügyfélkörben is az előző 

évekhez képest, és ezt tükrözik vissza a kérdőv feldolgozásából nyert eredmények is. 

Az 1999 évi eredményekhez képest jelentős változás következett be az új kommunikációs 

eszközökkel kapcsolatban. A H1. hipotézist elfogadtam: a DM és az Internetes reklámeszközök 

ismertsége 4%-ról (1999. év) 20%-ra növekedett. A két új kommunikációs eszköz ismertsége annak 

ellenére, hogy megötszöröződött a kutatásban részvevők között, de még így is csak negyede a 

hagyományos kommunikációs eszközök ismertségéhez képest, ezért a H1.1. részhipotézist elvetem. 

A H1.2. részhipotézist elfogadom, a két új kommunikációs eszköz ismertsége jelentősen növekedett 

az előző időszakhoz viszonyítva, de a DM ismertebbnek (8% Internet, 12% DM) tekinthető. A DM 

ismertségi szintjével együtt az elfogadottsága, és olvasottsága is növekedett: a levélreklámot kapók 

27%-a olvasta el a leveleket, 2002-ben 36% jelölte meg, hogy elolvassa a DM-et. A teljesen 

elutasítók aránya is növekedett, de ez csak 3%-os volt. A H1.3. részhipotézist az eredmények 

ismeretében elfogadom. 

Az új értékesítési csatorna tekintetében a H2. hipotézist elfogadom, 71%-a a megkérdezetteknek 

ismerte a telefonos, és 32%-a az online értékesítési csatornát. A fenti arányokból következik, hogy a 

H2.1. részhipotézis igaz, jelentősen ismertebb a telefonos értékesítési csatorna. A direkt csatorna 

általánosan ismertebbé vált a kutatási időszakok között. A direktcsatorna már valódi alternatív 

értékesítési csatorna a hagyományos ügynöki, vagy fiókon keresztüli értékesítéssel szemben, a 

jövőbeli kipróbálási hajlandóság is jelentősen növekedett, a telefont a megkérdezettek 34%-a, az 

Internetet 19%-a választaná a hagyományos értékesítéssel szemben. Mindezek figyelembe vétele 

mellett a H2.2. részhipotézist elutasítom, mert az átlagos jövőbeli kipróbálási hajlandóság csak 

27%-os. A H2.3. részhipotézist elfogadom: az ügyfelek több mint 61%-a elégedett jelenlegi 

biztosítójával, és az elégedett ügyfelek 54%-a olyan biztosító ügyfele, amely rendelkezik online 

képességekkel (a magas lojalitású ügyfelek 89%-a az Aegon Magyarország, az Allianz Hungária és 

az OTP-Garancia ügyfele). A válaszadók 20%-a (a 6.19 táblázat alapján) fontosnak tartotta a magas 

színvonalú ügyfélszolgálatot, és 24%-a a gyors, internetes kapcsolati lehetőséget a biztosítóval 

(6.19. táblázat alapján). Új biztosítótársaság választása esetén továbbra is az elsődleges szempont az 

ár volt, a megkérdezettek 27%-a jelölte meg elsődlegesen az árat. Változás az 1999 évi felméréshez 

képest, hogy másodlagos említések esetén az első helyre a gyors elérhetőség került. A H2.4. 

részhipotézist bizonyítottnak tekintem. 
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6.3.3. Az online értékesítési folyamatot kísérő ügyféloldali kockázatok vizsgálata, és a kockázati 
elemek rangsorolása (2005. év) 
A kutatás során 140 kérdőívet osztottam szét a Budapesti Műszaki Egyetem III.-IV. éves hallgatói 

között. A válaszadás önkéntes volt, 135 kérdőívet kaptam vissza. 70 férfi, 65 nő töltötte ki 

hibátlanul a kérdőíveket. A hallgatók 84%-a 20 és 25 év közötti volt. 

Időszak: 2005. március - április. 

 

A 2. számú kérdőív az ügyféloldali kockázatok mélyebb, részletesebb megismerését segítette elő. A 

kutatás peremfeltétele volt, hogy legalább 100 kitöltött kérdőívet kapjak vissza, amely teljesült: 135 

kérdőívet dolgoztam fel. A kitöltésért semmilyen ajándék nem járt. 

 

6.23. táblázat, A kérdőívet kitöltők életkor szerinti megoszlása 

  20 év 
alatti- 

20-25 év 
között 

25 év felett 

Kérdőíves piackutatás 2005 4 114 17 

Százalékos megoszlás 2,96% 84,44% 12,59% 

Összesen 135 
Forrás: saját összeállítás 

 

6.24. táblázat, Nemek szerinti megoszlás 

  Férfi Nő 
Kérdőíves piackutatás 
2005 

70 65 

Százalékos 
megoszlás 

51,85% 48,15% 

Összesen 135 
Forrás: saját összeállítás 

 

A kockázat mélyebb feltárása mellett fontos volt, hogy megismerjem a kutatásban résztvevők 

jelenlegi biztosítottsági állapotát, és a jövőbeli biztosításkötési szándékukat. 
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6.25. táblázat, Biztosítási módozatok statisztikája 

  Igen Nem 
Rendelkezik 
biztosítással? 

124 11 

Százalékos 
megoszlás 

91,85% 8,15% 

Összesen 135 
Kötelező 
felelősségbiztosítás 

54 

Casco 8 
Lakásbiztosítás 19 
Életbiztosítás 26 
Balesetbiztosítás 39 
Utasbiztosítás 27 
Magánnyugdíjpénztár 10 
Összesen 183 

Forrás: saját összeállítás 

 

A megkérdezettek 91,85%-a rendelkezett valamilyen biztosítással, legtöbben gépjárműbiztosítással 

(40%). A vizsgált mintában az egy főre eső biztosítások száma (1,35 a felmérés szerint) meghaladja 

a teljes magyar népességre vonatkozó értéket (2004. év: 1,25 biztosítás/fő). A fiatalabb 

korosztálynak megfelelően, akik életmódjuk szerint gyakran utaznak (ezért utas, vagy 

balesetbiztosítást kötnek), de általában nem rendelkeznek vagyontárggyal (lakás, vagy 

személygépkocsi, motorkerékpár) viszonylag magas az életbiztosítás típusú módozatok (élet,-

baleset,-és utasbiztosítás) aránya a termékportfolión belül, 50,27%. 

 

6.26. táblázat, Biztosításkötési hajlandóság 

  Igen Nem 
Biztosításkötési szándék 110 25 

Százalékos megoszlás 81,48% 18,52% 
Összesen 135 
Kötelező felelősségbiztosítás 27 
Casco 5 
Lakásbiztosítás 11 
Életbiztosítás 9 
Balesetbiztosítás 13 
Utasbiztosítás 44 
Magánnyugdíjpénztár 50 
Összesen 159 
Forrás: saját összeállítás 
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A válaszadók magas aránya jelezte, hogy a közeljövőben szeretne újabb biztosítást kötni. A 

munkába állással kapcsolatosan magas a magánnyugdíjpénztári belépések aránya, és a jövőbeli 

lakás, és autóvásárlással kapcsolatosan magas a vagyonbiztosítások 28%-os aránya. 

A következő kérdések az új értékesítési csatornák (telefonos és Internet) ismertségére vonatkoztak.  

 

6.27. táblázat, Csatorna ismertség 

  Igen % Nem % 
Tudja, hogy telefonon 
keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

52 39% 83 61% 

Tudja, hogy Interneten 
keresztül is lehet 
biztosítást kötni? 

78 58% 57 42% 

összesen (átlag) 65   70   
Forrás: saját összeállítás 

 

A kérdőívekből nyert adatok szerint az új értékesítési csatornák ismertsége nagyon magas: 1999-

ben a kérdőívet kitöltők 25%-a ismerte a telefonos (2005-ben 39%), és 3% az Internetes csatornát 

(2005-ben 58%). Megfordult az új értékesítési csatornák ismertsége, vélhetően az Internet használat 

általánossá válásával a vizsgált korosztályban (20-25 év közöttiek): a telefonos csatornát a 

megkérdezettek kisebb aránya ismerte, mint az Internetes csatornát. Összességében a válaszadók 

53%-a ismerte valamelyik új csatornát. 

A következő kérdéscsoport arra keresi a választ, hogy a megkérdezettek mennyire tartják 

kockázatosnak a telefonos, vagy az Internetes biztosításkötést. 

 

6.28. táblázat, Telefonon keresztüli biztosításkötés kockázati megítélése 

    Gyakoriság Megoszlás 
Nagyon kockázatos 1 6 4,44% 
Kockázatos 2 17 12,59% 
Közepesen kockázatos 3 36 26,67% 
Kicsit kockázatos 4 69 51,11% 
Teljesen 
kockázatmentes 

5 7 5,19% 

Összesen   135   
Átlag   3,4   
Forrás: saját összeállítás 
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A válaszadók 83%-a tekinti a telefonos értékesítést közepes, vagy annál kockázatmentesebbnek. A 

telefonos csatorna kockázati megítélése jelentősen csökkent az előző évekhez képest (1999-ben 

65%, 2002-ben 67% volt). Az Internetes értékesítést az előző felmérésekben magas kockázattal 

jellemezték: 1999-ben közepes, vagy annál kockázatmentesebb értékesítési módnak 36%, 2002-ben 

39% tartotta, 2005-ben 44%, vagyis jelentősen nem változott az Internet kockázati megítélése. A 

felmérés korosztályának, és technikai ismereteinek, tudásának a figyelembe vételével 

megállapítható, hogy az Internetet ismerők, és használók is az Internetes kereskedelmet 

kockázatosnak tartják. Az Internetes biztosításkötés ügyféloldali kockázatainak mélyebb 

megismerését, és az észlelt kockázat számszerűsítését tárja fel a következő kérdés. 

 

6.29. táblázat, Az Internetes biztosításkötés kockázati elemei 

  Érték Érték/maximális 
pont érték 

Érték/összes 
pont érték 

Személytelenségi  268 39,70% 9,96% 
Bizalmatlansági 398 58,96% 14,79% 
Tapasztalatlansági 217 32,15% 8,06% 
Tranzakció 467 69,19% 17,35% 
Csatorna 297 44,00% 11,04% 
Visszacsatolási 344 50,96% 12,78% 
Adatvédelmi 502 74,37% 18,65% 
Technikai 198 29,33% 7,36% 
Összesen 2691   100,00% 
Forrás: saját összeállítás 

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatások jelentős része az észlelt kockázatokkal foglalkozik. Az 

erre vonatkozó elméleti modellek segítségével (4. fejezetben) kidolgoztam a biztosítási szektorra 

érvényes új e-csatornakockázati modellt. Ebben a modellben 8 kockázati tényezőt összegeztem, de 

csak a szekunder információimra támaszkodtam, amikor a kockázati elemek közötti rangsort 

felállítottam. Ennek a primer kutatás eredményeinek ismeretében pontosítom a kockázati elemek 

sorrendjét. A megkérdezettek 57%-a adott legnagyobb kockázati értéket (5: nagyon kockázatos) az 

adatvédelmi kockázatra, összességében ez a kockázati elem kapta a maximális pontérték közel 

háromnegyedét. Az Internetes biztosításkötés legkiemeltebb kockázati tényezőjének az 

adatvédelmet tartják. Ezzel szoros összefüggésben másodikként a tranzakció kockázati tényezőt 

emelték ki, amely magába foglalja az Internetes fizetési módban rejtőző veszélyeket, a személyi 

azonosítás problémáit, vagy az illetéktelen behatolás veszélyét. Nem jelentős kockázati elemként 

értékelték a technikai megoldásban rejlő veszélyeket, a tapasztalatlansági kockázatot, és a 
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személytelenség, mint az e-kereskedelmet jellemző kockázati tényezőt sem emelték ki. Tekintettel 

arra, hogy a válaszadók többsége gyakorlott internetező feltételezésem szerint (korösszetételük, 

végzettségük miatt), lehet hogy ezen kockázati elemeket „alábecsülték”. 

 

6.16. ábra, Internetes biztosításkötés kockázati elemei 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

Összegzés – a hipotézisek értékelése: 

A kutatásban résztvevők felismerték a telefonos és Internetes biztosításkötés kockázatosságát. Az 

előző kutatásokhoz hasonlóan kockázatosabbnak tartották az Internetes biztosításkötést, mint a 

telefonon keresztülit. A kockázat felismerése mellett új biztosításukat inkább hagyományos 

csatornán keresztül kötnék meg, az új értékesítési csatornák helyett: 1999-ben 89%, 2002-ben 66% 

választotta volna az ügynököt telefonos szerződéskötés helyett. Internet esetében még 

kedvezőtlenebb az arány: 1999-ben 96%, 2002-ben 81% döntött volna az ügynök mellett. A H3. 

hipotézist ezek figyelembe vétele mellett elfogadom. Mindhárom kérdőíves megkérdezés 

megerősíti a H3.1. részhipotézist, a kutatásban résztvevők a telefonos értékesítési csatornát kevésbé 

tartják kockázatosnak, mint az online értékesítést. Az előző kutatásaim (1999 és 2002 évi), és a 

szekunder adatforrások is az Internetes kereskedelem kulcskockázati tényezőjének tartották a 

világhálón terjedő vírusokat. A 2005 évi primer kutatásom a vírusokat, mint jelentős kockázati 

tényezőt tárja fel, de a kockázati rangsorban (297 pont érték) csak a negyedik helyet foglalja el. A 
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legkockázatosabb elem az adatvédelmi kockázat (502 pont érték!). Ezért a H3.2. és a H3.3. 

részhipotéziseket nem tekintem igazoltnak. A válaszadók jelentős része ismeri az új értékesítési 

csatornákat, felismeri és tudatosan kezeli az észlelt kockázati elemeket. A kockázatok ismeretében 

az online biztosításkötést többségében (81%-a a válaszadóknak a 2002-es felmérés szerint) 

elutasítják. Az online csatornát, mint szolgáltatási csatornát (szerződés módosítás, adatmódosítás, 

fizetési mód váltás, általános ügyfél adatmódosítás: összefoglalóan szolgáltatási funkciók) a 

kevesebb kockázati elem miatt elfogadják, és igénylik a biztosítótól. Az online ügyfélszolgálat az 

elsődleges említések között a második helyen, a másodlagos említések között az első helyen 

szerepel. A H3.4. részhipotézist elfogadom. 

 

6.3.4. Az elektronikus kereskedelem megítélése a biztosítási szektor vezetőinek véleménye szerint 
A kérdőív kitöltésében résztvevők: 

 
6.30. táblázat, A mélyinterjúban résztvevők beosztása 

 Beosztás Összpiaci részesedés* 

biztosító 1. informatikai vezető   
biztosító 2. fejlesztési igazgató   
biztosító 3. termékfejlesztési vezető   
biztosító 4. Internet osztályvezető   
    49,87% 
Forrás: saját összeállítás 

 
12 biztosító társaság (4 társaság piacvezető, és 8 kisebb) informatikai, marketing, vagy értékesítési 

közép-és felsővezetőjét kerestem fel, hogy mélyinterjút készítsek. A felkeresés telefonon és e-

mailen keresztül történt 2002. július és szeptember között. Az interjúkat októberben készítettem. 

Ismertettem az interjú alanyokkal a kutatás témáját, célját, valamint teljes titoktartást ígértem a 

kutatás eredményeit illetően. Az előzetes telefonbejelentkezés után négy vezető fogadott, de 

mindegyik feltételül szabta, hogy sem a biztosító, sem az ő nevét nem jelezhetem a 

disszertációmban. A négy biztosítótársaság a teljes biztosításpiaci díjbevétel közel 50%-át adja. A 

mélyinterjúkból szerzett információkat azért tartottam fontosnak, mert így közvetlen szakértői 

véleményeket kaptam a biztosítási ágazat szereplőitől. 
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A mélyinterjúk jelentősebb következtetései: 

1) Mindegyik vezető egyetértett abban, hogy fontos lépés volt a biztosító társaságoktól, hogy 

elindultak az elektronikus kereskedelem irányába, de jelenleg még komoly üzleti lehetőséget 

nem látnak benne, az értékesítés kis volumene miatt. 

2) Elkötelezettségüket fejezték ki az Internetes értékesítés irányába, a fejlesztéseket jelenleg is 

támogatják, és a jövőben is szándékukban áll a fejlesztéseket segíteni. Az egyik vezető 

megjegyezte, hogy az Internetes értékesítést csak egyfajta szükséges „mellékterméknek” tekinti, 

de a call centeres értékesítésben nagy lehetőséget lát. A válaszokból azt a következtetést 

vonom le, hogy a H4. hipotézis, miszerint a biztosítótársaságok vezetői elkötelezettek az új 

csatornák fejlesztésében igazolódott. Továbbá megerősíti ezt a feltételezést az is, hogy a 

piacvezető biztosító, az Allianz 1999-től 2002-ig csaknem megháromszorozta a Direkt 

Centrumra fordított befektetéseit. 

3) A H4.1. hipotézissel kapcsolatban egységesen mindenki úgy látta, hogy a jelenleg is online 

biztosítással is foglalkozó biztosítók folytatni fogják az online értékesítési tevékenységüket, 

de újabb belépők nem várhatók. Korlátként a magas technológiai, és szakember költséget 

említették, valamint azt, hogy a kisebb biztosítóknál a call center és online értékesítés alacsony 

volumene az összes díjbevételükhöz képest aránytalanul nagy veszteséget termel. Vállalati 

tapasztalataim is megerősítik ezt a véleményt. A veszteségtömeget csak akkor lehet 

finanszírozni, ha az alaptevékenység nyereséges! Így a H4.1. hipotézis, mely az online csatorna 

és biztosításkötés általános elterjedését prognosztizálja elutasítottam. 

4) A H4.3. hipotézis a fiókok számának csökkenését jelezte. Az utóbbi években a piacvezetőknél 

(Allianz Hungária, AB-Aegon Biztosító, Generali-Providencia) több kisebb (földrajzilag sem 

frekventált) fiókot is bezártak, illetve azokat, amelyeknek működtetését üzleti szempontok nem 

indokolták. Ezzel párhuzamosan mindegyik társaság tovább építette az online és telefonos 

szolgáltatását (az előbb említett biztosítóknak call centere, és jól strukturált ügyfélszolgálati 

website-a vannak), de a megkérdezettek a fiókok bezárásának okaként nem a modern 

ügyfélszolgálati csatornákat jelölték meg, hanem költségcsökkentési szempontokat. Fontosnak 

tartották az online ügyfélszolgálat további fejlesztését (CRM eszközök alkalmazása irányába is), 

és ketten jelezték, hogy további fiókbezárásokat is terveznek. Jelentős fiókszám csökkenés nem 

várható, mert a magyar ügyfelek továbbra is igénylik a fiókok nyújtotta szolgáltatásokat, és a 

személyes kapcsolatot! Az Allianz Hungária és az AB-Aegon is 2000-től kezdte meg 

fiókhálózati struktúrájának átalakítását. A Generali Providencia fúziója miatt racionalizálási 

okokból történtek fiókbezárások. A fiókok bezárása a 15%-ot sem érte el, és az AB-Aegon 
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esetében is 20% alatt maradt. A mélyinterjúk és a személyes vállalati információim a H4.2 és a 

H4.3. részhipotézisek feltételezéseit igazolják. 

5) Általános vélemény volt, hogy az online értékesítésben nem látnak versenytársat 

egymásban. Az online értékesítés jelenleg a piacvezető biztosító társaságok esetében nem éri el 

az éves állománydíjuk 1%-át sem, és online is értékesítő biztosítók online piaci bevétele az 

utóbbi években stagnált, vagy visszaesett. Szekunder információim alapján a biztosítók nem 

egymást, hanem az online brókereket tartják versenytársnak. Ezt igazolja a 2003 novemberében 

kirobbant online bróker-botrány is. Ezért a H4.4. részhipotézist (jelenleg!) nem tartom 

igazoltnak. 

6) Az új értékesítési csatorna mellett minden válaszadó kijelentette, hogy hatékonynak tartja az 

új kommunikációs eszközöket. A DM-et és az online reklámokat (bannerek) külön kiemelték. 

Véleményük szerint a jövőben ezek nagyobb súllyal fognak majd szerepelni 

marketingkommunikációs terveikben. 

7) Az új értékesítési csatorna kialakulásával párhuzamosan a biztosítón belül belső 

csatornakonfliktus léphet fel. Ezt a jelenséget megfigyeltem az Allianz esetében is, bár több 

felsővezető is tagadta, hogy ilyen előfordult. A négy mélyinterjú alany egyike sem volt hajlandó 

ezt megerősíteni. Kutatásaim alapján azt a következtetést vonom le, hogy a biztosítók Internetes 

fejlesztésének egyik legnagyobb belső korlátja saját hálózatuk, vállalati szervezetük, 

ügynökeik belső ellenállása. 

 

6.4. A kutatás korlátai 
Primer kutatásom egyik legjelentősebb korlátja az volt, hogy a tervezett nyolc mélyinterjúmból, 

amely (díjbevétel alapján) a piac több mint 75%-át foglalta volna magába, és a reprezentativitást 

biztosította volna, csak négy interjút sikerült elkészítenem. A biztosító társaságok Internetes 

tevékenységét, és eredményeit mindenhol szigorú üzleti titokként kezelik, egyik társaságtól sem 

sikerült beszereznem sem a call centeres hívásstatisztikájukra, és értékesítésükre, sem az Internetes 

értékesítésre vonatkozó adatsorokat. Legtöbb társaság elutasított minden információ szolgáltatást: 

telefonon és e-mailen keresztül 12 biztosító társaságot kerestem meg, de egyik biztosító sem 

szolgáltatott ki számszerű adatokat direkt csatornáikkal, vagy fejlesztéseikkel kapcsolatban. 

Kérdőíves kutatásom nem reprezentatív mintán alapult, mivel nem az volt a célom, hogy a magyar 

népesség Internetes értékesítéssel kapcsolatos hozzáállását megvizsgáljam, hanem az, hogy a 

potenciális célcsoportnak tekintett fogyasztók direkt értékesítési csatornával, és kommunikációs 

eszközökkel kapcsolatos véleményét megismerjem. 
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Korlátként említem, hogy vélhetően nem minden hallgató kellő komolysággal töltötte ki a 

kérdőívet, valamint a telefonos interjúk során is tapasztalható volt bizonyos közömbösség, vagy 

nem alaposan átgondolt válaszadás. 

Az eredmények értékelése során, valamint a levont következtetéseimnél nem tudtam figyelembe 

venni a szubjektivitást (mélyinterjúk során), és az esetleges valótlan állításokat nem szűrtem ki. A 

kutatás a kérdőívek esetében relatív kis mintán történt. 

 

6.5. A kutatás hasznosítható következtetései, ajánlások a gyakorlat számára 
Empirikus kutatásom során nyert eredményeket, és következtetéseket a pénzintézeti szektor 

biztosítási ágazatára vonatkozóan tettem, mivel disszertációm célkitűzései között szerepelt, hogy az 

új marketingkommunikációs eszközöket, és az értékesítési csatornát a biztosítási szektor 

sajátosságainak figyelembe vétele mellett vizsgáljam. 

 

A kutatás során nyert eredményeket, fontosabb következtetéseket az alábbiakban foglalom össze. 

 Szekunder és primer kutatásaim alapján bizonyítást nyert, hogy valamennyi biztosító 

társaság felismerte a hagyományos ügyfélszolgálat mellett az új direktcsatorna kínálta 

szolgáltatások jelentőségét, és telefonos ügyfélszolgálatot (a hagyományos ügyfélszolgálati 

irodák, fiókok mellett) épített ki. 

 A biztosító társaságok túlnyomó része (90%) rendelkezik telefonos szolgáltatásokkal, illetve 

telefonos elérhetőséggel. Telefonos „képességeiket” döntően ügyfélszolgálati feladatokra, és 

nem értékesítésre használják. 

 A hagyományos biztosítási piac erősen koncentrált piac, négy biztosítótársaság díjbevétele 

teszi ki a teljes biztosítási szektor díjbevételének 69%-át. 

 A hazai biztosítótársaságok rendelkeznek honlappal. Elektronikus csatornán keresztüli 

értékesítést 11 biztosítótársaság kínál ügyfeleinek. Új belépő az online biztosítási piacon a 

magas beruházási, és fejlesztési költségek miatt nem várható. A biztosítók között az online 

csatornán nincs verseny, és véleményem szerint az elkövetkező néhány évben sem várható. 

 Az utóbbi évek biztosítási termékfejlesztéseinek eredményeképpen 5 termék került ki az 

online piactérre: Kgfb, lakásbiztosítás, utasbiztosítás, életbiztosítás, CASCO. További 

biztosítási termékek „online-osítása” nem várható. A jelenlegi online termékkínálat lefedi az 

ügyfelek igényeit. 

 Jelenleg a biztosítók online értékesítési volumene a teljes díjbevételüknek csak néhány 

ezrelékét teszi ki. Az értékesítési volumen jelentősebb növekedése az elkövetkező néhány 

évben nem várható. 
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 Online termékek esetében ugrásszerűen megnövekedett a Kgfb értékesítése, a 

lakásbiztosítás, utasbiztosítás, és az életbiztosítás értékesítési volumene nem növekedett. 

 A kutatás alátámasztotta azt a gyakorlat számára igen fontos feltételezést, hogy a 

biztosítótársaságok telefonos és online ügyfélszolgálatát kell továbbfejleszteni, 

továbbépíteni, mert az ügyfelek növekvő mértékben igénylik a direkt csatornák 

szolgáltatásait. 

 2003-2004 folyamán éles verseny bontakozott ki a Kgfb online értékesítésénél az online 

brókerek és a biztosítók között. Az utóbbi két évben (2003-2004) az online brókerek 

jelentős előretörése volt megfigyelhető a direktcsatornán.  

 A telefonos csatornát a biztosítók (és az ügyfelek is!) hatékonyabb ügyfélszolgálati és 

értékesítési csatornának tartják, mint az Internetes csatornát. 

 A telefonos csatorna ügyfélszolgálati és értékesítési ága is ismertebb az ügyfelek előtt, mint 

az Internetes csatorna. 

 A hazai ügyfelek igénylik a hagyományos ügyfélszolgálati irodák nyújtotta szolgáltatásokat, 

a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét. Ezért az ügyfélszolgálati irodák számának 

jelentősebb csökkentése nem javasolt. 

 A hagyományos marketing eszközök mellett a legtöbb társaság alkalmaz új marketing 

kommunikációs eszközöket: DM, telemarketing, banner, online hírlevél, microsite. A 

piacvezető biztosítók éves marketingterveikben szerepel az online marketing, jelenleg még 

csak néhány százalékos részaránnyal. 

 A DM-et valamennyi piacvezető biztosító (Allianz Hungária, Generali-Providencia, AB-

Aegon, OTP-Garancia, ING Biztosító) felvette marketing eszköztárába, és használja. 

 Online reklámokat csak néhány biztosító alkalmaz (Allianz Hungária, Generali-Providencia, 

Uniqa) reklámkampányai során. Az online reklámok kreatívabb megoldásait egyelőre a 

biztosítók konzervatív marketingstratégiájuk miatt nem használják (kivétel az Uniqa 2004. 

novemberi biztosítási chat-room-ja). Online reklámok közül leggyakrabban a banner-eket 

alkalmazzák a biztosítók, többnyire a Kgfb termék marketingkommunikációját támogatják 

az átkötési időszak (november-december) alatt.  
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A következő táblázatban a hipotézisekhez kapcsolódó megállapításaimat foglalom össze: 

 

6.31. táblázat, Hipotézisek összefoglaló értékelése 

Hipotézis Eredmény 
  1999 évi 

kérdőív 
2002 évi 
kérdőív 

H1. A biztosítási szektorban alkalmazott új marketingkommunikációs 
eszközök ismertek, és kedveltek a biztosítók ügyfelei között 

Elutasítva  Elfogadva 

H1.1. Az új marketingkommunikációs eszközök, és a hagyományos 
marketingkommunikációs eszközök ismertsége azonosnak tekinthető 

Elutasítva Elutasítva 

H1.2. A DM ismertebb, mint az online kommunikációs eszközök (banner, 
micro site). 

Elutasítva Elfogadva 

H1.3. A levélreklámot kapó ügyfelek elolvassák, és vásárlási döntéseiket 
befolyásolják a DM-ben megfogalmazott reklámüzenetek. 

Elutasítva Elfogadva 

H2. Az új értékesítési csatorna ismert, és elfogadott, a hagyományos 
értékesítési csatornát kiegészítő alternatíva. 

Részben 
elfogadva 

Elfogadva 

H2.1. Az ügyfelek jobban ismerik a telefonos csatornát, mint az online 
csatornát 

Elfogadva Elfogadva 

H2.2. Az ügyfelek jövőbeli biztosításkötésüknél jobban preferálják az új 
értékesítési csatornát, mint a hagyományosat 

Elutasítva Elutasítva 

H2.3. Azok a biztosítók, akik bevezették az online értékesítési csatornát, 
nagyobb ügyfélmegtartó erővel rendelkeznek 

Elfogadva Elfogadva 

H2.4. Új biztosító társaság választása esetén elsődleges választási szempont a 
(biztosítási termék) ár. 

Elfogadva Elfogadva 

  2005. évi kérdőív alapján 
H3. Az ügyfelek felismerik az új értékesítési csatornában rejlő 

kockázatokat, és az értékesítési csatornák közötti választás során ennek 
ismeretében mérlegelnek, és döntenek. 

Elfogadva 

H3.1. Az ügyfelek kevésbé tartják kockázatosnak a telefonos értékesítési 
csatornát, mint az online értékesítési csatornát 

Elfogadva 

H3.2. Az Internetes biztosításkötés legnagyobb kockázatot tartalmazó 
tényezője a világhálón terjedő különböző vírusok 

Elutasítva 

H3.3. A biztosítók adatvédelmi megoldásait biztonságosnak ítélik meg az 
ügyfelek (az adatvédelmi kockázati elem a legalacsonyabb kockázatú 
elemek közé tartozik). 

Elutasítva 

H3.4. Az ügyfelek jobban igénylik a csatorna nyújtotta szolgáltatásokat, mint 
az értékesítési funkciót, és ez szorosan összefügg az észlelt 
kockázattal. 

Elfogadva 

  2002. évi mélyinterjú 
alapján 

H4. A biztosítási szektor vezetői elkötelezettek az online kereskedelem 
fejlesztésében. 

Elfogadva 

H4.1. Valamennyi hazai biztosító megkezdte, vagy tervezi online értékes 
bevezetését. 

Elutasítva 

H4.2. A biztosítók az online értékesítés fejlesztésében érdekeltek, de a 
hagyományos ügyfélszolgálati tevékenység mellett az online 
ügyfélszolgálataikat is kiépítik 

Elfogadva 

H4.3. Az ügyfélszolgálati fiókok száma az elkövetkező években csökkenni 
fog 

Elfogadva 

H4.4. Az online biztosítási piacon is erősödni fog a biztosítók között a 
verseny 

Elutasítva 

Forrás: saját összeállítás 
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6.6. A kutatás újszerű eredményei 
A kutatás újszerűsége elméleti oldalról megközelítve három részre osztható: 

� A biztosítási piac marketing szempontú feltárása, és elemzése, 

� A marketingkockázat újraértelmezése, 

� Az észlelt kockázati modellek szintetizálása egy e-csatornakockázati modellbe. 

 

A kutatás újszerűségének gyakorlati vonatkozásai: 

� Egy maximarketing-kampány hatékonyság-elemzése hatékonysági mutatószámok 

segítségével, 

� Az új értékesítési csatornát jellemző egyes kockázatok csökkentésére, vagy kiküszöbölésére 

javasolt módszerek. 

A kutatás újszerűnek tekinthető abban a vonatkozásban, hogy a biztosítási ágazat részletesebb, az új 

elektronikus értékesítési csatornát, és az értékesítési folyamat kockázati tényezőit is érintő, mélyebb 

marketing szempontú feltárását eddig még nem vizsgálták. A kutatás újdonságának elméleti 

vonatkozása a szolgáltatásmarketing általános modelljeinek, és egyes kockázati modellek 

alkalmazhatóságának vizsgálata a biztosítási szektor sajátosságainak a tükrében. Az elméleti 

modellek segítségével kialakítottam az elektronikus értékesítési csatornára vonatkozó e-csatorna 

kockázati modellt, mely elősegíti a hagyományos értékesítési folyamattól eltérő értékesítést kísérő 

kockázatok jobb megértését. A dolgozat újszerűsége, hogy a hazai biztosítási piac bemutatása, az új 

értékesítési folyamat kockázatainak feltárása rendszerbe, egységes modellbe foglalja a biztosítási 

ágazat ezen új, még kevésbé átlátható területét. 

A biztosítási ágazat új marketingkommunikációs eszközeiről, és az új elektronikus értékesítési 

csatornáról készült empirikus kutatás egyrészt aktuális információkkal szolgál, statisztikákat és 

elemzéseket, trendeket mutat be, másrészt a kutatási eredmények az új direkt csatorna kockázati 

elemeinek feltárását adja, és integrált modellben foglalja össze a hagyományos és az új értékesítési 

csatorna kockázati tényezőit, és ennek bemutatásán keresztül visszacsatolja az empíriát a 

szolgáltatásmarketing és az észlelt kockázatok egyes modelljeihez. 

A kutatás eredményei felhasználhatók a biztosítási ágazat szereplőinek, hogy 

marketingkommunikációjukat hatékonyabbá tegyék, valamint módszereket javasol az ügyféloldali 

észlelt kockázatok csökkentésére, kiküszöbölésére. 
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6.7. Jövőbeli kutatási lehetőségek, kutatási irányok 
Az új értékesítési csatorna részletes, kockázati szempontú vizsgálata során nem vizsgáltam a 

biztosítási termékben rejlő kockázatokat. Továbbá nem képezte kutatásaim tárgyát az új direkt 

csatornán értékesített biztosítási termékek termékfejlesztési célzatú, és irányú megközelítése. Ezen 

kérdések további kutatási irányokat, és lehetőségeket adnak. 

Tekintettel arra, hogy a kockázat mélyebb megközelítését ügyféloldalról végeztem el, fontos lehet, 

és egyben jövőbeli kutatási lehetőséget jelent az új értékesítési csatornát kísérő kockázati elemek 

vállalati oldalról történő részletesebb feltárása. 

Az Internet piac, és az Internet használat folyamatos változásait figyelembe véve fontos a kutatás 

megismétlése (2006-ban), a mélyebb megismerés, és a folyamatok feltárása érdekében. 

A mélyinterjú megismétlését a piacot legalább 70%-ban lefedő reprezentatív mintán (a 

mélyinterjúba bevonandó biztosítók javasolt köre: Allianz Hungária, AB-Aegon, OTP Garancia, 

Generali Providencia, ING Biztosító) szintén fontos, további kutatási területként jelölöm meg.. 

Kiemelt kutatási prioritásnak tartom a fogyasztói magatartás alakulását a biztosítási piacon, 

valamint a fogyasztói magatartás vizsgálatát az online értékesítési folyamatban. 

Fontosnak tartom annak feltárását, hogy az online ügyfélszolgálat kiépítése, vagy megléte 

mennyiben befolyásolja az ügyfelek lojalitását, valamint azt, hogy az ügyfélmegtartáshoz az új 

értékesítési (szolgáltatási) csatornák mennyiben járulnak hozzá. 

Az eredmények tudományos értékelhetőségének a szempontjából kiemelem, hogy a kutatást nem 

reprezentatív mintán végeztem. Egy újabb, kockázatot feltáró kutatás megismétlése reprezentatív 

mintán újszerű eredményeket hozhat. 

Jelen kutatás nem vizsgálta részletesebben az új marketing eszközöket, azon belül is az online 

reklámok (például bannerek, micro site-ok) ismertségét, és kedveltségét. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

7.1. Célkitűzéseim megvalósulása 
Disszertációmban az utóbbi években megjelenő új marketingkommunikációs eszközök és 

értékesítési csatorna biztosítás szektoron belüli alkalmazását, valamint az új csatorna által kiváltott 

ügyféloldali és vállalati kockázati elemeket vizsgáltam és foglaltam össze. 

Célkitűzéseim között szerepelt a hazai biztosítási szektor tudományos igényű feltárása, 

megismerése. Szekunder kutatásaim jelentős része, valamint primer kutatásaimnak egy része is erre 

vonatkozott. Bemutattam a biztosítási ágazat szereplőit, a piacvezetőket, a jellemző folyamatokat, a 

piaci versenyt, a biztosítási termékeket. Elemzéseim és vizsgálataim időszaka 1997-tól 2005-ig 

terjedt. Megállapítást nyert, hogy az üzleti alkalmazási lehetőségek tekintetében a biztosítók 

innovátorokként jelentkeznek a marketing elméletben, és gyakorlatban egyaránt. Nagyon sok új 

marketingkommunikációs eszközt elsők között próbálnak ki, és alkalmaznak a gyakorlatban (az 

első hazai nagy call centereket a biztosítók kezdték el kialakítani, de az online marketing eszközök 

alkalmazásában is élenjártak). 

Összefoglaltam és rendszereztem a szolgáltatásmarketing, online marketing és direktmarketing 

elméleti összefüggéseit, és bemutattam az eszközrendszerüket. Ezt annak figyelembe vételével 

tettem, hogy ezen eszközök gyakorlati alkalmazását egy maximarketing-kampányon keresztül 

ismertettem, részletesen feltártam a hagyományos marketingkommunikáció és az elektronikus 

kommunikáció közötti különbséget, valamint együttes alkalmazásuk számszerűsíthető előnyeit. 

Elemeztem és mérhetővé tettem hatékonysági szempontok figyelembe vétele mellett egy 

maximarketing kampányt, és bemutattam a call centeres értékesítési folyamatot. Újdonságértéket 

jelentett egy biztosítói maximarketing kampány teljes körű elemzése, és értékelése, valamint a 

gyakorlat számára is lényeges következtetéseket vontam le. 

Részletesen elemeztem primer kutatásaimban is az új marketingkommunikációs eszközöket, 

kiemelt szerepet szánva a DM-nek, az online reklám eszközöknek, bannereknek, és rávilágítottam 

azok hazai, biztosítási ágazaton belüli alkalmazásaira. Empirikus kutatásaim során bizonyítást nyert 

az a feltevésem, miszerint egyre ismertebbé, és elfogadottabbá váltak 1999-től az új elektronikus 

kommunikációs eszközök. Céljaim között szerepelt, hogy az új kommunikációs eszközök és az 

értékesítési csatorna (telefonos, és Internetes csatorna) üzleti alkalmazási lehetőségét, 

gyakorlati hasznosíthatóságát bemutassam, hatékonyságát megvizsgáljam. Primer kutatásaimban 

feltártam a csatorna ügyféloldali ismertségét, elfogadottságát, és megvizsgáltam a jövőbeli 

fejlesztési lehetőségeket, irányokat. Primer kutatásaim eredményeként megállapítást nyert, hogy az 
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ügyfelek egyre növekvő mértékben veszik igénybe a telefonos és Internetes csatornák által nyújtott 

szolgáltatásokat, de igénylik a hagyományos ügyfélszolgálati kapcsolatokat is a biztosítóval. A 

három piacvezető biztosító évente 3,5-4 millió ügyfélszolgálati hívást kezel, honlapjaikat 4-500 000 

látogató keresi fel évente. Primer és szekunder kutatásaimnak egyik fontos célja volt, hogy feltárja 

az új értékesítési csatorna használata során felmerülő különböző kockázati elemeket, tényezőket. 

Az online csatorna kockázatára vonatkozó komplex modellt állítottam fel, és bemutattam az 

ügyféloldali és a vállalati kockázati elemeket, kitérve az egyes kockázatcsökkentési módszerekre is. 

 

7.2. A kutatás kiemelt, fontosabb következtetései 
1) Primer kutatásomon keresztül bizonyítást nyert, hogy a hazai biztosítók elkötelezettek az 

elektronikus csatorna fejlesztésében, de jelenleg ennek az ügyfélszolgálati feladatait kívánják 

bővíteni, és nem az értékesítést. 

2) Az új elektronikus csatorna értékesítési volumene a társaságok éves díjbevételének az 1%-át 

sem érik el. 

3) Az új értékesítési csatornák (call center és Internet) ágai közül a (primer kutatásomban 

résztvevők között) call center az ismertebb, és az ügyfelek által elfogadottabb. 

4) Az új értékesítési csatornát kipróbáló ügyfelek tisztában vannak az Internetes kereskedelem 

(biztosításkötés) kockázataival, és a kutatás szerint kockázatosnak ítélik meg. Az Internetes 

csatornát kockázatosabbnak tartják, mint a telefonos csatornát, és a hagyományos csatornával 

összevetve inkább a telefonos értékesítést próbálnák ki (a jövőben), és nem az online 

értékesítést. 

5) A call centeres ügyfélszolgálat 2002-re általánosan elfogadottá vált. Az ügyfelek igénylik a 

telefonos szolgáltatásokat. Az ügyfelek, és a biztosítók is az új csatornák szolgáltatási részét 

tartják fontosabbnak, az értékesítési oldallal szemben. Ezt bizonyítják a call centeres 

hívásstatisztikák (80% ügyfélszolgálati, 20% értékesítési hívások), valamint a honlap-

látogatottsági elemzések. 

6) Az új marketingkommunikációs eszközök széles körben elterjedtek, és alkalmazást nyertek a 

biztosítási szektorban. A biztosítótársaságok marketing budget-ük növekvő részét költik online 

és direktmarketing eszközökre. Kiemelt szerepet kapnak a DM-ek, és az egyszerűbb, 

elterjedtebb online reklámeszközök, mint a banner, és a microsite. 

7) Kreatívabb online kommunikációs eszközöket (néhányat kiemelve: flash, buttons, chat) a 

biztosítótársaságok konzervatív marketingstratégiájuk miatt jelenleg nem alkalmaznak, és a 

közel jövőben sem várható ezek szélesebb körű használata. 
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8) A hagyományos értékesítési csatorna megőrizte vezető helyét (a biztosítások értékesítési 

volumenét tekintve) az elektronikus értékesítési csatornával szemben, és nem várható az 

elkövetkező néhány évben, hogy az elektronikus értékesítési csatorna értékesítésben betöltött 

szerepe átértékelődjön. 

9) Az elektronikus csatorna több, és összetettebb kockázati elemet tartalmaz, mint a 

hagyományos csatorna. A kutatásba résztvevők a tranzakció kockázatot, és az adatokkal való 

visszaélés lehetőségét emelték ki. 

10) Az elektronikus értékesítési csatorna kockázatára vonatkozóan az ügyfelek kellő ismerettel 

rendelkeznek. Kutatásaim igazolják, hogy a csatorna szélesebb körű alkalmazását az alacsony 

Internet penetráció mellett az ügyfelek az Internetes kereskedelem kockázataitól való 

félelme is akadályozza. 

 

7.3. A kutatás összefoglalása és főbb eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósága 
Részletesen elemeztem, és feltártam az utóbbi néhány évben alkalmazott új 

marketingkommunikációs eszközöket. Az új kommunikációs eszközöket csoportosítottam, és 

kiemeltem azon eszközöket, amelyeket a biztosítók is alkalmaznak, vagy hatékonyan 

felhasználhatnak marketingkommunikációjukban. Javaslom, hogy a jövőben nagyobb mértékben 

támaszkodjanak a biztosító társaságok az új online, és direktmarketing eszközökre: a DM-re, az e-

mailekre, bannerekre. Tudományosan bemutattam a szolgáltatásmarketing, a direktmarketing és az 

online marketing elméleteknek egyes, a biztosítási szektort érintő lényegesebb kérdését, ezek 

ismeretében új szolgáltatási modellt dolgoztam ki a biztosítási szektor sajátosságainak figyelembe 

vétele mellett. A biztosítási ágazat utóbbi nyolc évének piaci szereplőit, a piaci versenyt, a 

jelentősebb eseményeket bemutattam, feltártam a piaci változásokat, és a jövőbeli fejlődési 

irányokat, kiemelve az új értékesítési csatorna bevezetését és alkalmazását: ezzel a biztosítási 

ágazat marketing szempontú megközelítését adtam további elemzések, és statisztikák 

kiindulópontját teremtettem meg. A gyakorlatban is használható kampánytervezési folyamatot 

mutattam be, valamint részletesen közöltem azokat az elemzési módszereket, amelyek a 

maximarketing kampány mérhetőségét lehetővé teszik. Összefoglaltam az új elektronikus 

értékesítési csatorna kockázati elemeit, és kockázatcsökkentési módszereket tártam föl, 

lehetséges további kutatási irányokat jelöltem meg. A biztonságos e-értékesítés érdekében 

kiemeltem az ügyfél-azonosítás fontosságát, és a titkosítások jelentőségét, valamint a fizetési 

módok biztonságosabbá tételére hívtam fel a figyelmet. Olyan módszereket javasoltam, amelyek a 

gyakorlat számára is hasznosítható eljárásokat tartalmaznak. Az ügyféloldali kockázatokat 
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részletesen ismertettem, a vállalati (biztosító társaságnál jelentkező) kockázatokat az ügyféloldali 

kockázatokkal állítottam párhuzamba, és mutattam be. A szolgáltatáselméleti kockázati modellek 

ismeretében egy új e-csatorna kockázati modellt dolgoztam ki, amelynek összefüggéseit a 

biztosítók gyakorlatban is alkalmazhatják. 

Primer kutatásaim során feltártam az új értékesítési csatorna potenciális célcsoportjának 

körében: 

 A biztosítási termékportfoliójukat, 

 A biztosítótársaságok névismertségét, 

 A telefonos és az Internetes értékesítési csatornák ismertségét, 

 Az Internet-használati szokásokat, 

 Az új értékesítési csatornák használatában rejlő kockázati tényezőket, 

 A hagyományos marketing és az online kommunikációs eszközök ismertségét, 

 A DM elfogadottságát, 

 A biztosítási kockázatok rangsorolását. 

A primer kutatási eredményeim ismeretében legfontosabb, gyakorlatban alkalmazható 

következtetésem az volt, hogy a biztosítótársaságoknak elektronikus ügyfélszolgálati 

képességeiket kell a közel jövőben fejleszteni, mert ezt igénylik az ügyfelek. A mélyinterjú 

megerősítette azt a feltételezésemet, hogy a biztosítótársaságok az új értékesítési csatornán még 

nem tekintik versenytársnak egymást, véleményem szerint az alacsony forgalom (díjbevétel) 

miatt. Ezzel szemben verseny bontakozott ki az online brókerek (netrisk, mobilrisk, biztositas.hu) 

és az online értékesítő biztosítótársaságok között. 

Kutatómunkám megerősített abban, hogy a biztosítási szektor részletesebb marketingfeltárása 

nagyon sok gyakorlatban is hasznosítható eredményt hoz, valamint további aktuális problémák 

vetődnek fel, melyeknek gyakorlati megoldása jelentős üzleti haszonnal járhat a biztosítási ágazat 

szereplői részére. 

Szekunder és primer kutatásaim alapján elkötelezetten vallom, hogy a jövő értékesítési csatornája a 

telefon, és az Internet lesz a biztosítási szektorban is. Az Internetes társadalom kialakulása, az 

Internet használat általánossá válása megállíthatatlan folyamat. A disszertáció témája, és a 

kutatásaimat záró gondolatok, úgy érzem további kutatási területeket, és megválaszolásra váró 

kérdéseket vetnek fel a jövő kutatói számára. 
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10. MELLÉKLETEK 
 

10.1. Az 1. számú kérdőív: A biztosítók online és telefonos értékesítési csatornájának 
ismertsége 
 
1. Rendelkezik-e biztosítással? 
 
Igen          Nem 

• Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás 
• Casco, 
• Lakásbiztosítás, 
• Életbiztosítás, 
• Balesetbiztosítás, 
• Utasbiztosítás, 
• Magánynyugdíjpénztári tagság, 
• Önkéntes nyugdíjpénztári tagság, 

 
2. Szándékozik-e az elkövetkező 1-2 éven belül biztosítást kötni? 
 
Igen          Nem 
 
3. Biztosító választásnál kérem jelölje meg melyik biztosítót választaná először, másodszor! (1. az első biztosító, 2 a 

második) 
 
Allianz Hungária Biztosító 
Generali-Providencia Biztosító 
ÁB-Aegon Biztosító 
OTP-Garancia Biztosító 
ING Biztosító 
UNIQA 
AXA-Colonia 
Magyar Posta Biztosító 
AVIVA 
Argosz 
QBE Atlasz Biztosító 
Európa Biztosító 
KÖBE 
 
4. Tudja-e, hogy lehet telefonon keresztül is biztosítást kötni? 
 
Igen          Nem 
 
 
5. Tudja-e, hogy lehet Interneten keresztül is biztosítást kötni? 
 
Igen          Nem 
6. Biztosítását a jövőben telefonon, vagy ügynökön keresztül szeretné megkötni? 
 
Telefon         Ügynök 
 
7. Biztosítását a jövőben Interneten, vagy ügynökön keresztül szeretné megkötni? 
 
Internet         Ügynök 
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8. Rendelkezik Internet hozzáféréssel, és ha igen hol? 
 
Igen          Nem 

• Otthon, 
• Iskola, 
• Munkahely, 
• Barátok, ismerősök, 
• Egyéb… 

 
9. Kérem értékelje a jelenlegi biztosítóját! 
 
Nagyon elégedetlen /Elégedetlen / Közepesen elégedett / Elégedett / Nagyon elégedett 
1   2   3   4   5 
 
10. Új biztosítótársaság választása során milyen szempontokat mérlegelne? (1: elsődleges szempont; 2. a 

másodlagos szempont): 
 

• Ár, 
• Ügyfélszolgálat színvonala (rövid várakozási idő, udvarias kiszolgálás) 
• Gyors elérhetőségek (ingyenes zöldszám, honlap) 
• Megbízhatóság, 
• Jó hírnév, 
• Külföldi tulajdonosi háttér, 

 
11. Kockázatosnak tartja a telefonon keresztüli biztosítás kötést? 
 
Nagyon kockázatos / Kockázatos / Közepesen kockázatos / Kicsit kockázatos / Teljesen kockázatmentes 
1   2   3   4   5 
 
12. Kockázatosnak tartja az Interneten keresztüli biztosításkötést? 
 
Nagyon kockázatos / Kockázatos / Közepesen kockázatos / Kicsit kockázatos / Teljesen kockázatmentes 
1   2   3   4   5 
13. Melyik kockázati elemet tartja a legfontosabbnak az Internetes biztosításkötés során? 
 
Személytelenség  Vírusok  Fizetés  Adatokkal visszaélés 
 
14. Milyen reklámfajtákat kedvel? 
 
TV  Rádió  nyomtatott sajtó óriásplakát  DM Internet 
15. Ha levélreklámot kap elolvassa? 
 
Igen, mindig  általában igen  néha  nagyon ritkán  soha 
 
16. Neme 
 
Férfi          Nő 
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10.2. Mélyinterjú kérdések/interjúvázlat: Az e-kereskedelem megítélése a biztosítási szektor 
vezetőinek véleménye szerint 
 

1. Bemutatkozás, a disszertációm témájának ismertetése. 

2. A kutatás jelentősége, az interjúalany személyes hozzájárulása a sikerhez 

3. Hogyan ítéli meg saját vállalata e-stratégiáját? 

4. Terveznek további informatikai fejlesztéseket? 

5. Milyennek tartja a versenytársak e-stratégiáját? 

6. Milyen termékeket tart Internetre vihető biztosítási termékeknek? 

7. Mennyire gondolja fontosnak az Internetes értékesítést a szektorban? 

8. Nem tart a vállalaton belüli csatorna konfliktustól? 

9. Milyen lépéseket tervez a közeljövőben az Internetes értékesítés irányában? 

10. Melyik ágat tartja fontosabbnak, az online ügyfélszolgálatot, vagy az értékesítést? 

11. Mi a véleménye az online reklámokról? 

 

A kérdések összeállításánál felhasznált szakirodalom: [Gordon et al, 1997; Hoffmann et al., 2000; Malhotra, 2002]. 
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10.3. A 2. számú kérdőív: Online biztosításkötés ügyféloldali kockázatai 
 
 
 
 
1. Rendelkezik-e az alábbi biztosítások valamelyikével? 
 

Igen   Nem 
Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás 
Casco, 
Lakásbiztosítás, 
Életbiztosítás, 
Balesetbiztosítás, 
Utasbiztosítás, 
Nyugdíjpénztári tagság, 
(tegyen a megfelelő négyzetbe x-et!) 
 
 
 
2. Szándékozik-e az elkövetkező 1-2 évben valamilyen biztosítást kötni? (Például új gépkocsi, 

vagy lakásvásárlása esetén) 
 

Igen   Nem 
Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás 
Casco, 
Lakásbiztosítás, 
Életbiztosítás, 
Balesetbiztosítás, 
Utasbiztosítás, 
Nyugdíjpénztári tagság, 
(tegyen a megfelelő négyzetbe x-et!) 
 
 
 
3. Tudja-e, hogy lehet telefonon keresztül is biztosítást kötni? 
 
Igen          Nem 
 
 
 
 
4. Tudja-e, hogy lehet interneten keresztül is biztosítást kötni? 
 
Igen          Nem 
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5. Mennyire tartja kockázatosnak a telefonon keresztüli biztosítás kötést? 
 
Nagyon kockázatos/Kockázatos/Közepesen kockázatos/Kicsit kockázatos/Teljesen kockázatmentes 
5   4   3   2   1 
(karikázza be a megfelelő választ!) 
 
 
 
6. Mennyire tartja kockázatosnak az interneten keresztüli biztosításkötést? 
 
Nagyon kockázatos/Kockázatos/Közepesen kockázatos/Kicsit kockázatos/Teljesen kockázatmentes 
5   4   3   2   1 
(karikázza be a megfelelő választ!) 
 
 
 
7. Kérem minősítse az interneten történő biztosításkötés kockázati elemeit! 

(1: teljesen kockázatmentes; 5: nagyon kockázatos). 
Személytelenségi kockázat  
Bizalmatlansági kockázat  
Tapasztalatlansági kockázat  
Tranzakció kockázat  
Csatorna kockázat  
Visszacsatolási kockázat  
Adatvédelmi kockázat  
Technikai kockázat  
Egyéb  
 
 
8. Neme 
 
Férfi          Nő 
 
 

 

 

9. Életkor 

 

20 év alatt: 

20-25 év között: 

25 év felett: 

(tegyen a megfelelő négyzetbe x-et!) 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkámat! 
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10.4. A hazai biztosítási piac szereplői (1997-1999) 
 

1998-ban 21 biztosítótársaság, 34 biztosító egyesület működött Magyarországon. Ebben az évben alakult meg a K&H 

Kereskedelmi Bank Rt. életbiztosítója [MABISZ Évkönyv, 2001]. 1998-ban 180 Állami Biztosításfelügyelet által 

engedélyezett biztosítási alkusz tevékenykedett. A magyar biztosítótársaságok összes díjbevétele 244 695 millió forint 

volt, mely 25,38%-kal több mint 1997-ben. A biztosítási piacon a szereplők koncentrációja tovább folytatódott az előző 

évekhez képest, díjbevételt tekintve az első négy legnagyobb díjbevételű társaság (Hungária Biztosító, AB-Aegon, 

Nationale Nederlanden, Providencia Biztosító) a piac 74%-át reprezentálta. A teljes biztosítási piacra, és a termék-

részpiacokra is az erős koncentráció jellemző [Veress, 2001]. 

 

10.1. táblázat, Biztosítótársaságok piaci részesedése (1998) 

 százalékos részesedés a teljes piacból  (%) 

Hungária Biztosító Rt. 30,60 
AB-Aegon 17,80 
Nationale-Nederlanden 13,70 
Providencia 12,40 
Garancia 7,90 
Generali 5,30 
Axa-Colonia 3,90 
Egyéb 8,40 
Forrás: MABISZ Évkönyv, 2001. 

 

Az AB-Aegon Biztosítón kívül a nagyobb társaságok közül a Hungária Biztosító Rt. (2,00%), valamint a Generali 

(0,10%) piaci részesedése csökkent. Néhány nagyobb biztosító meg tudta őrizni, illetve növelni tudta piaci részesedését: 

a Garancia 2,00%-kal, a Nationale Nederlanden 0,90%-kal, a Providencia 0,30%-kal az Axa-Colonia 0,20%-kal növelte 

piaci részesedését, és a kis-biztosítótársaságok együttesen szintén piacnyerést (1,10%) könyvelhettek el. A biztosítási 

piacot a díjbevétel alapján számított rangsor folyamatos változása jellemzi, valamint a piacvezető társaságok piaci 

részesedésének csökkenése a kisebb biztosítótársaságok javára. 1998-ban a biztosítótársaságok portfoliójukban 12,06 

millió darab szerződést mutattak ki, a lakosságszámra vetített biztosítási szám 1,17 volt [Biztosítási Szemle 2002/3.]. 

Szerződésszám tekintetében az élen a Hungária Biztosító áll 36,96%-os részesedéssel, őt követi az AB-Aegon 34,94%-

os részesedéssel. A piac magas koncentrációját jelzi, hogy szerződésszám alapján a két piacvezető biztosító a 

szerződések 71,90%-át birtokolja. Ilyen monopolszerű helyzet csak néhány iparágnál (telekommunikációs szektor, 

bankszektor, gyógyszer-nagykereskedelem) tapasztalható [Biztosítási Szemle 2002/4]. A piaci szerkezetet vizsgálva 

megállapítható, hogy a biztosítási portfolióban növekvő szerepet kapnak az életbiztosítások. Ennek okai: a gazdasági 

helyzet javulása, az életszínvonal emelkedés, a megtakarítók (lakosság) szemléletváltozása, adókedvezmények, a 

társadalom strukturális átrétegződése. További tendencia, hogy a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításból származó 

díjbevételek aránya csökken a biztosítási portfolión belül [Hungarian Insurance Companies Yearbook, 1999]. 
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10.2. táblázat, Biztosítási szektor díjbevételének termékcsoportok szerinti megoszlása 

(%) 1996 1997 1998 

Életbiztosítások 30 31 33 

Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás1 29 27 24 

Nem-élet (Kgfb nélkül) 41 42 43 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2001. 

 

Az 1997-es bázisévhez viszonyítva legkevésbé a Kgfb piac (8,9%), legnagyobb mértékben az életbiztosítási piac 

(40,3%) díjbevétele növekedett. A nem-életbiztosítási ágazat díjbevétele Kgfb nélkül 23,88%-kal volt magasabb az 

előző évihez képest. 

 

10.4.1. Biztosítási piac szerkezete és módozatok 

Szerkezeti átalakulás figyelhető meg a piacon: növekszik az életbiztosítási piac, a Kgfb piac stagnál, vagy reálértéken 

kismértékű növekedést mutat. Az új elektronikus értékesítési csatorna tekintetében jelentős szempont, mivel a 

könnyen „online-osítható” termékek közé tartoznak a befektetési életbiztosítások, és ezek száma 1997-től folyamatosan, 

dinamikusan növekszik [Biztosítási Üzletkötő, 2001/3] 

 

10.4.2. Életbiztosítási piac 

A biztosítótársaságok termékportfolió szerkezetét az utóbbi években folyamatos átalakulás jellemzi. A piaci portfolión 

belül az életbiztosítás aránya évről-évre növekszik. A díjbevétel növekedés okai: 

 a társaságok jelentős része 1998-ban kezdte értékesíteni a unit-linked típusú - befektetéssel kombinált – 

életbiztosításokat, 

 20%-os adókedvezményt biztosít a hatályos személyi-jövedelemadó törvény, 

 lakosság anyagi helyzetének javulása, és növekvő (lakossági) megtakarítási kedv, 

 változó életmód a lakossági szegmensben, 

[Biztosítótársaságok versenyelemzése, 1999] 

 

A piaci trenddel ellentétben az életbiztosítási piacot a csökkenő koncentráció jellemzi: 1997-ben három társaság 

birtokolta a piac 78,32%-át, a következő évben a három piacvezető közel 7%-os piacvesztést szenvedett el. Az 

biztosítási piac további magyar jellegzetessége, hogy 1998-ban a 21 magyar biztosítótársaság közül 4 társaság 

(Nationale-Nederlanden Életbiztosító, Grawe Biztosító Rt., ABN Amro Mébit, K&H Életbiztosító) kizárólagosan csak 

életbiztosítások értékesítésével foglalkozott [Veress, 2000.]. A csak életbiztosításokkal foglalkozó biztosítók közé 

sorolható a Gloria-Swiss Life és a Signal Biztosítótársaság is, melyeknél az éves díjbevétel több mint 75%-át 

életbiztosítások értékesítéséből származik. A magyar biztosító társaságok közel 30%-a túlnyomórészt életbiztosítások 

értékesítésével foglalkozik. Ez szintén a piac termék oldalú specializálódását jelenti. 

 

 

                                                
1 Továbbiakban Kgfb 
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10.3. táblázat, Életbiztosítási piac megoszlás 

 1997 1998 Változás (%) 

Nationale-Nederlanden 39,13% 37,43% -1,7% 

AB-Aegon 28,8% 24,3% -4,5% 

Providencia 10,39% 9,66% -0,73% 

Összesen 78,32% 71,39% -6,93% 

Forrás: MABISZ évkönyv, 2001. 

 

Az új marketingkommunikációs eszközök alkalmazását tekintve nagyon fontos az életbiztosítások növekvő szerepe, 

mivel az életbiztosítási termékek nem tartoznak a szezonális termékek közé (Kgfb átkötési időszak csak minden év 

novemberében lehetséges!), ezért marketing eszközökkel is hatékonyabban, és időszaktól függetlenül lehet az 

értékesítést támogatni [Die Kundenzeit der APA, 2000]. 

 

10.4.3 Kötelező gépjárműfelelősség biztosítási piac 

1998-ban a Kgfb piac összes díjbevétele 55 479 millió forintot tett ki (a teljes díjbevétel 22,67%-át), de a díjbevétel 

növekedési üteme radikálisan visszaesett az előző évhez képest. Az 1997-et megelőző években 20%-os, vagy e feletti 

növekedés volt az általános, az 1998/1997 évi arány ezzel szemben csak 8,9%-os növekedést mutatott. A növekedési 

ütem megtorpanása a Kgfb liberalizációval magyarázható. A piac felszabadítása segíti a hatékony 

marketingeszközökkel történő ügyfél akvirációt és éles versenyt indított el a biztosítótársaságok között [Veress et al.]. 

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítással 1998-ban 7 biztosítótársaság és egy biztosító testület foglalkozott. A Kgfb a 

legalkalmasabb termék arra, hogy az új elektronikus csatornán értékesítsék a biztosítók. Ez a termék meghatározó 

jelentőségű az új értékesítési csatorna szempontjából! A Hungária Biztosító, és az AB-Aegon is megkezdte a kgfb 

módosítását, hogy alkalmas legyen Internetes értékesítésre. A két biztosító honlapjának kialakítása, szerkezete (menü-

rendszere, és a linkek) 1999-ben már alkalmas volt arra, hogy megjelenjen az Interneten is a termék. [Webmutató, 

2001]. A biztosítási piac koncentráltsága ebben az üzletágban jelentkezik a legélesebben: a három piacvezető biztosító 

együttes részaránya 82,6% volt 1998-ban. 

 

10.4. táblázat, Kötelező gépjárműfelelősség piac megoszlás 

 1997 1998 Változás (%) 

Hungária Biztosító Rt. 55,3% 53,5% -1,8% 

AB-Aegon 14,5% 13,1% -1,4% 

Providencia 13,8% 16,0% +2,2% 

Összesen 83,6% 82,6% -1,00% 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2001. 

 

Az üzletág fejlesztésének (az új értékesítési csatorna kialakításának beruházási költségei, képzett munkaerő, call center 

infrastruktúra, Internet-technológia fejlesztése) felsővezetői –tulajdonosi- ellenállását váltja ki, hogy a Kgfb ág minden 

biztosítónál veszteséges! 1998-ban 31 623 millió forintot fizettek ki kártérítésként, a bevételek 57%-át! Ez Európai 
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Uniós összehasonlításban kiemelkedően magas, ahol a Kgfb kárhányada nem haladja meg a 40-45% -ot [Direct Dial 

Insurance, 2002; Allianz Company Report, 2001]]. 

 

10.5. táblázat, A biztosítótársaságok kárkifizetési hányada 

 kárhányad (%) 

Axa-Colonia 60.25 

Hungária 58.91 

Generali 58.32 

Providencia 58.21 

Garancia 55.09 

AB-Aegon 49.87 

Argosz 45.92 

Biztosítók átlaga 57.06 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2001. 

10.4.4. Nem élet üzletág (Kgfb nélkül) 

A nem-élet üzletág 1998 évi díjbevétele 99 452 millió forint volt (a teljes biztosítási díjbevétel 40,64%-a), mely 

23,88%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A nem-élet üzletág termékei közül két –az új elektronikus 

csatorna szempontjából - fontos terméket emelek ki: a lakásbiztosítási, és az utasbiztosítási termékeket. A nem-élet 

üzletágban tartja vezető pozícióját a Hungária Biztosító, 39%-os részesedését az előző évhez képest 0,8%-kal növelte. 

 

10.4.5. Nyugdíjbiztosítási üzletág 

1998 végén a magyar felnőtt lakosság mintegy 20%-a tagja valamilyen önkéntes és/vagy magánnyugdíjpénztárnak. A 

felhalmozott vagyon megközelíti a GDP 1,5%-át. A magánnyugdíjpénztárak 1997 szeptemberétől alakulhattak, és 1998 

január 1-től kezdhették meg a tagdíjszedést. 1998 végén a magánnyugdíjpénztárak taglétszáma 1,35 millió volt. 

Szakértői becslések szerint az ezredfordulóra a taglétszám elérheti az 1,7-1,8 millió főt. A következő táblázat a teljes 

pénzintézeti szektor magánnyugdíjpénztári tevékenységét foglalja össze. 

 
10.6. táblázat, Nyugdíjpénztár üzletág összefoglaló táblája 

Pénztár megnevezése Taglétszám 
(fő) 

Tagdíjak 
(millió Ft) 

Éves nettó 
hozam (%) 

AB-Aegon 264 413 5 958 9,33 
Aranykor Nyugdíjpénztár (ABN-Amro) 19 235 645 19,94 
Axa-Colonia 5 670 15 25,17 
Bank Austria CA 6 419 299 15,79 
Budapest Bank Magánynyugdíjpénztár 21 186 714 21,70 
Erste Bank 10 408 224 17,97 
Évgyűrűk 63 887 757 18,39 
Hungária Biztosító 133 662 2330 21,78 
Hypo Bank 9 534 232 18,63 
K&H Bank 23 256 407 17,11 
MKB 26 029 nincs adat 27,30 
Nationale Nederlanden 269 183 6 080 18,88 
OTP Bank 272 238 4 970 16,72 
Postás 13 457 398 18,41 
Winterthur 126 800 nincs adat 16,07 
Forrás: HVG 1999/45. 60-64 old. 
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1998-ban 300 önkéntes nyugdíjpénztár működött Magyarországon. A legnagyobb a Hungária Biztosító Önkéntes 

pénztára. A pénztárak által kezelt befektetések összege 1997-hez viszonyítva közel a duplájára nőtt, és 1998 végén 

elérte a 101 milliárd forintot. Az önkéntes, és a magánnyugdíjpénztári termékek egyaránt alacsony termékfejlesztési 

költséggel átalakíthatók az új értékesítési csatornára. 

10.4.6. A biztosítási szektor jelentősebb folyamatai, eseményei: 1997-1998. 

Jelentősebb események, melyek kihatnak az új elektronikus értékesítési csatornára, és az új kommunikációs eszközökre: 

 1997-ben megalakult K&H Kereskedelmi Bank Rt. életbiztosítója. A termékértékesítést a bank 

fiókhálózatára építi, ügynökhálózatot nem hozott létre. 

 A Hungária Biztosító 1998 júliusában új szervezeti egységet hozott létre, a Biztofont (call center). 

Feladata; általános ügyfélszolgálati információk nyújtása, 

 Biztosítási piac koncentrációja tovább növekedett: az ipari vállalatokra specializálódott brókercégek közül 

nemzetközi és hazai szinten is egyesült az AON és a Jauch & Hübener, valamint a J&H Marsh & Mc 

Lennan felvásárolta a Sedgwick-et [Allianz Special Report 1999]. 

 Direkt-értékesítéssel jelentkezett 1998-ban a Mébit, az AB-Aegon, a Generali Biztosító, és a Winterthur. 

 A hagyományos életbiztosítási termékek mellett megjelentek a unit-linked biztosítások. Ezek a termékek 

alkalmasak az Internetes értékesítésre is. Nationale-Nederlanden; AB-Aegon Biztosító; Hungária 

Biztosító; Mébit; K&H Kereskedelmi Bank Életbiztosító, Garancia Biztosító Rt. értékesíti a unit-linked 

termékeket. Az unit-linked termék piaca azonnal koncentrálódott: a Nationale Nederlanden kötötte meg a 

unit-linked biztosítások közel 60%-át [Pusztaffi, 1999]. 

 1998-ban jelentek meg a pénzintézetek termékportfoliójában a nyugdíjpénztári termékek. A biztosítók 

előtt megnyílt a lehetőség jelentékenyebb pénz-és tőkepiaci befektetésekre [Dot.com, 2001]. 

 

10.4.7. Versenytárs elemzés 

1999-ben a biztosítók módosították az eddigi termékfejlesztési politikájukat: elkezdődött az Internetes értékesítésre is 

alkalmas termékek fejlesztése, Kgfb, unit-linked biztosítások, önkéntes, -és magánnyugdíjpénztári termékek, 

lakásbiztosítások, utasbiztosítások jelentek meg. A verseny a biztosítók között egyre fokozódott az ezredfordulóhoz 

közeledve. A versenyhelyzet bemutatásához Porter versenystratégiájának elméletét használom fel [Porter, 1980.], és a 

Porter-féle versenytényezőket saját kutatásaim eredményeivel egészítem ki. Vizsgáltam az új belépők helyzetét, a 

helyettesítő termékek lehetőségét, a vevők és a szállítók alkupozícióját, valamint a szegmentumon belüli versenytársak 

fenyegetését. Az elemzésem végén a piacvezető társaságokról adok egy rövid összefoglalót. 

Megállapításaim, melyek befolyásolják az új értékesítési csatorna kialakulását, és használatát, valamint az új 

marketingkommunikációs eszközöket a verseny tükrében: 

 A hazai biztosítási szektorban nem várható új piaci belépő, a piac viszonylagosan telített. A 21 biztosító 

elegendő a lakossági és vállalati szektor kiszolgálásra, 

 Biztosítási termékek esetében helyettesíthetőségről nem beszélhetünk. Új termékek jelentek meg a piacon 

(unit-linked), 

 A vevők alkupozíciója ipari biztosítások esetében jelentős, és a viszontbiztosítások piacán teremthet 

versenyhelyzetet. Az Európai Unióban jellemző, hogy magánügyfelek is szerezhetnek kedvezményeket a 

biztosító társaságoktól több termék vásárlása esetén, hazánkban ez nem jellemző (1997-1998-ban nem voltak 

lakossági-ügyfél kedvezmények), 
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 Várható a kisebb biztosító társaságok megszűnése, vagy fúziók prognosztizálhatók. Egyes elemzők szerint a 

nagyobb társaságok között is lehetséges egyesülés a nemzetközi anyavállalatok stratégiájuknak megfelelően, 

 A hagyományos ügynöki-és fiókhálózat mellet több piacvezető biztosító kialakította telefonos és Internetes 

ügyfélszolgálati csatornáját. Az új elektronikus csatorna elsődlegesen ügyfélszolgálati feladatokat lát el, 

értékesítést nem végez, 

 Biztosítón belül belső csatorna konfliktus várható: „versenyhelyzet” az ügynök, és a telefonos (Internetes) 

operátor között, 

 A piacvezető biztosító társaságok elegendő pénzügyi erőforrással rendelkeznek, hogy call centert alakítsanak 

ki, vagy Internetes képességeiket továbbfejlesszék [Institut for International Research, 2001; Mecséri 1999], 

 

10.7. táblázat, Biztosító társaságok adózás előtti eredménye 1998-ban 

 adózás előtti eredmény (millió Ft) 

AB-Aegon Biztosító 6 500 

Hungária Biztosító 6 400 

Providencia Biztosító 1 192 

Axa-Colonia Biztosító 1 009 

Garancia Biztosító 200 

Generali Biztosító 194 

Összesen 15 495 

Forrás: MABISZ Évkönyv, 2001. 

 

A piacvezető szereplőket versenytársmátrixban helyeztem el és Kotler [Kotler, 1998: 281.] kifejezéseit használtam: 

 

10.8. táblázat, Piacvezető biztosítók mátrixa 

Szelektív versenytárs Kényelmes versenytárs 

AB-Aegon Garancia Biztosító, Hungária Biztosító 

Kiszámíthatatlan versenytárs Tigris típusú versenytárs 

Providencia Biztosító, Generali Biztosító Nationale-Nederlanden 

Forrás: saját összeállítás 

A versenytárselemzés, és a biztosító társaságok vizsgálata során azt a következtetést vontam le (1999-ben), hogy a 

biztosítási ágazat jelentős változás előtt áll! A piacvezetők helyzetük megerősítésére törekszenek, a versenyelőny 

megszerzéséhez fejlesztések, új beruházások szükségesek. Új termékek jelennek meg a piacon, és a hagyományos 

csatorna mellett új értékesítési csatorna kezd kifejlődni a meglévő ügyfelek jobb kiszolgálása, vagy új ügyfelek 

megszerzése érdekében [Florido, 2001]. Az ügyfelek hatékony eléréséhez elengedhetetlen a hagyományos 

kommunikációs eszközök mellett az új marketingkommunikációs eszközök alkalmazása [Ebizt szolgáltatásai, 

ebizt.hu. 2004]. 

 



Veress István: Új értékesítési és kommunikációs eszközök a biztosítási szektorban, különös tekintettel a kockázat egyes kérdéseire Ph.D. disszertáció 
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10.4.8. Summary 

 

New sales and communication tools in the insurance sector, 

with particular attention to certain risk issues 

 

This dissertation paper addresses in greater detail the insurance industry within the overall 

banking sector, and I have tried to outline the general Hungarian and international trends and 

development tendencies. The main drive of this paper has been to apply a detailed theoretical 

approach to and ultimately engage in the practical exploration of this new sales channel and the 

“new risk elements” and new communication tools that follow the sales process, taking into 

account the characteristics of the insurance industry. Thus the risk factors of the new sales channel 

of the insurance business formed the focus for my research. Apart from the multi-approach 

theoretical exploration of the online risk associated with the insurance business that actually formed 

the skeleton for this dissertation, the ranking and evaluation of the different risk elements among 

the Internet generation, regarded as a potential target group, have in fact become key issues in view 

of the theoretical correlations. The risk model for the e-channel has thus been supplemented with 

this top-list of perceived risks, compiled based on the empirical research, and a synthesis of all 

these factors has taken us to the final conclusions of the dissertation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


