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1.  A disszertáció célja és hipotézisei 

A biztosítást az 1928-ban kiadott Társadalmi lexikon a következıképpen definiálta: 

„Szerencseszerzıdés, amelyben az egyik fél (biztosított) föltétlenül teljesít, a másik fél csak a 

biztosítási esemény bekövetkezése esetén (biztosító).” Ez a definíció sajátos tendenciára hívja 

fel a figyelmet. Nem egyértelmően pozitív véleményt sugároz és sajnálatos módon ez nem 

változott azóta sem számottevıen. A biztosítás lelke a bizalom, és a marketing is erre próbál 

építeni ebben az üzletágban. Minden biztosító úgy formálja imázsát, hogy közben építeni és 

erısíteni tudja az ügyfelek bizalmát mind a biztosítás intézményének, mind pedig a 

biztosítótársaság irányában. 

Ennek ellenére az ügyfelek általában bizalmatlanok a biztosítókkal vagy azok 

ügynökeivel, tanácsadóival szemben, sıt gyakorta kockázatosnak tartják egy-egy biztosítás 

megvásárlását, kiváltképp, ha az hosszú távú elkötelezettséget jelent a számukra. Az ügyfelek 

alábecsülik kockázataikat, ezáltal biztosítási igényeiket, adott élethelyzetük meghatározza 

biztosítási preferenciáikat, laikusként más szemszögbıl tekintenek e pénzügyi szolgáltatásra, 

mint a biztosítási szakemberek, a biztosítási tanácsadás során kialakuló interperszonális 

kapcsolatok pedig döntıen befolyásolják e szolgáltatás igénybevételét. Ezért a biztosítási 

marketing összetett problémakört ölel fel. 

A téma iránti elkötelezıdésem már az egyetemi évek alatt kialakult, ahol 

közgazdászként, pénzügy-biztosítás szakirányon a biztosítási témakörhöz kapcsolódóan 

rendkívül sok ismeretanyaggal találkoztam, ami megalapozta szakmai érdeklıdésemet. A 

szakmaiság mellett a biztosítások emberi oldalával munkám során ismerkedtem meg, 

kezdetben biztosítási üzletkötıként, majd marketing vezetıként. 

Kutatásaim során egyre több tényezı arra engedett következtetni, hogy – bármilyen 

okból kifolyólag is, de – az ügyfelek és a biztosítók különbözı nézıpontból ítélik meg a 

biztosítást és a biztosítás intézményrendszerét, nem is beszélve az egyéni szintő biztosítási 

igények megoldásáról. Természetesen a kutatásaimnak nem célja a különbözı látásmódból 

adódó problémák, adott esetben konfliktushelyzetek elmélyítése és további problémák 

generálása, célja viszont mindenképpen, hogy rávilágítsak arra, hogy egy fogyasztó – 

szolgáltató viszonyban, ahol speciálisan hosszútávra szóló fogyasztói döntések születnek és 

ahol ráadásul a szolgáltatást megtestesítı „termék” bonyolult matematikai – statisztikai 

(aktuáriusi) módszereken alapul, fontos ismerni azokat a tényezıket, amelyek meghatározzák 

és befolyásolják az ügyfelek fogyasztói magatartását.  
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Tekintve, hogy ma – tudományos értelemben – kevesen foglakoznak a biztosításokkal (a 

szakirodalomban is inkább csak az egyszerőbb, online értékesíthetı módozatok 

problematikájára találunk példát), másrészrıl pedig a fogyasztói magatartás és a 

szolgáltatásmarketing szempontjából is a biztosítás egy különleges „áru”-nak tekinthetı, 

fontosnak tartom, hogy a dolgozatban rendszerezve mutassam be a magyar tudományos 

közéletnek az ismereteimet és felhívjam a figyelmet e problémakör társadalmi, gazdasági 

vetületeire. A mőhelyvita javaslatait szem elıtt tartva olyan munka elkészítésére törekedtem, 

amely a lehetıségekhez képest a fogyasztói magatartás legtöbb aspektusának 

figyelembevételével egy olyan modellt alkot és igazol, ami a késıbbiek során nem csupán a 

biztosítási szektorban, de más hosszú távú döntést igénylı szolgáltatásnál is tesztelhetı, 

esetleg alkalmazható lesz. A modellhez kapcsolódó négy kutatás során a modell egyes 

elemeire vonatkozó vizsgálatokat végeztem, amelyek célja – a kutatás típusától függetlenül és 

a mintanagyság korlátainak szem elıtt tartásával – a megfogalmazott hipotézisek igazolása 

vagy éppen elvetése. 

1.1.  Problémafelvetés, a dolgozat célja 

A marketing alapvetı szemlélete, hogy az ügyféligényeket helyezi a tevékenység 

középpontjába. A biztosítás, mint szolgáltatás „elvégzése” akkor lesz sikeres, ha a 

biztosítónak pontos ismeretei vannak a biztosítási igényekrıl, a potenciális ügyfelek 

értékeirıl, céljairól, az ügyfélnek pedig a biztosítási szolgáltatásról és arról, hogy az 

igényeinek megfelelı problémamegoldást kapta. A biztosítási marketing az élesedı verseny 

miatt anyagi-pénzügyi okokból is fontos az egyes biztosítótársaságok számára, ugyanakkor a 

fogyasztók felé az elfogadás elısegítése, növelése a cél. 

A biztosítás egy olyan pénzügyi szolgáltatás, ahol az ügyfél a befizetett díj ellenében 

kockázatvállalást, biztonsági garanciát és kár esetére fizetési ígéretet kap. Tehát a biztosítás 

absztrakt természető jószág és - mint a szolgáltatásokat általában - nem megfoghatóság 

jellemzi. A biztosítási szerzıdés megkötésekor az ügyfél a díj folyamatos fizetésére, a 

biztosító pedig a kockázat átvállalására vállal kötelezettséget. Az ügyfél azonban díjfizetéskor 

semmiféle érzékelhetı ellenértéket nem kap közvetlenül a pénzéért cserébe, ezért a "termék" 

értékesítése elıtt a vevı számára kellı és közérthetı magyarázattal, információval kell 

szolgálni.  

Az életbiztosításra is igazak a fenti megállapítások, azonban szükséges kiemelni, hogy 

általánosságban megfogalmazott biztosításokhoz képest (amely tartalmazza mind a vagyon-, 



 3 

mind a személybiztosításokat, ezen belül pedig az életbiztosításokat), az életbiztosítások 

tipikusan hosszú távú szolgáltatások, amely esetben a szerzıdés a díjfizetési idıszakban - ami 

lehet akár a teljes tartam is – alvó fázisban van, majd lejáratkor vagy kockázati esemény 

bekövetkeztekor történik meg a biztosító részérıl a kifizetési szolgáltatás. A biztosítás (ezen 

belül az életbiztosítás) a szolgáltatások körében is különleges paraméterekkel rendelkezik, így 

a vásárlási döntési folyamatban felerısödik e tulajdonságok szerepe. Célom ezért, hogy 

elhelyezzem a biztosítást, mint szolgáltatást a hosszútávra szóló szolgáltatás-vásárlási 

döntések kérdéskörében. 

Szintén a biztosítás különleges „áru” mivolta indokolta, hogy feltérképezzem a 

biztosítások speciális fogyasztói magatartás aspektusait és megvizsgáljam, melyek azok a 

tényezık, amelyek az egyének biztosításokkal szembeni beállítódásában, illetve biztosítás-

választási folyamatában szerepet játszhatnak. 

Az ügyféligényekre ható, és a vásárlási folyamatot meghatározó vagy befolyásoló 

tényezık feltárásával lehetıvé válhat egy olyan szempontrendszer felállítása, amely a 

hosszú távú szolgáltatástípus-választást írja le. Ennek megfelelıen a dolgozatom 

célkitőzései között szerepelt egy olyan modell megalkotása, amely összefoglalja mindazokat 

a tényezıket, amelyek hatással vannak a biztosítástípus választásra. 

A szolgáltatások esetében lényegesen felértékelıdik, sıt esetenként szinte kizárólagos 

meghatározóvá válik a szolgáltatás értékesítıjének a szerepe. Bár a szolgáltatások nem fizikai 

természetükbıl adódóan nem tárgyiasulnak, mégis tárgyiasíthatók. A biztosítás ebben a 

tekintetben a biztosítási szerzıdés formájában materializálódik, így az ügyfél a szolgáltatásra 

vonatkozó ígéret tárgyi hordozóját vásárolja meg. Éppen ezért az elosztási folyamatba 

közvetítık is bekapcsolhatók. A biztosítások értékesítésére a biztosítótársaságok többnyire 

egyszintő (termelı→közvetítı→fogyasztó) értékesítési csatornát alakítottak ki (Kotler – 

Keller [2006], 617.p). A közvetítı az, aki az ügyfél szemében megtestesíti a szolgáltatót, ı az, 

aki felméri az igényeket, az információkat nyújtja, és ha a vevı számára a lényeg túl 

bonyolult vagy érthetetlen, a vásárlást igen kockázatosnak tartja, úgy el is állhat tıle. Fontos 

kérdés lehet, hogy a szolgáltató (közvetítı) – igénybevevı esetlegesen eltérı 

látásmódjából eredeztethetı-e a biztosítások megítélése, „fogyasztásuk” elterjedtsége? 

A biztosítások piaca tág szolgáltatási kört ölel fel, amely magában foglalja a vagyonnal 

és az élettel kapcsolatos kockázatok áthárításának lehetıségeit egyaránt (lásd 3.2. fejezet, 16. 

oldal). A biztosítási konstrukciók bonyolultságának mértéke teszi indokolttá a személyességet 

(vagyis egy összetettebb életbiztosítási termék értékesítési folyamata inkább igényli a 

közvetítıi szerepet, mint egy egyszerőbb vagyonbiztosítási terméké), ugyanakkor a 
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komplexebb „termékek” rejtik magukban a legtöbb, a biztosítási igények adekvát lefedésére 

vonatkozó kockázatot. Ezért a dolgozat kutatásainak elırehaladtával indokoltnak látszott a 

vizsgálatokban a termékkör szőkítése, egyúttal a szofisztikáltabb termékek elıtérbe helyezése 

(kérdıíves elıkutatás – biztosítás; TGI másodelemzés – személybiztosítás; kvantitatív kutatás 

– nyugdíjcélú életbiztosítás). Továbbá makrogazdasági szinten a nyugdíjrendszer 

problematikája és az öngondoskodás szükségessége megalapozta a vizsgálati fókusz ebbe az 

irányba történı eltolódását. Így jutottam el az általános biztosítással kapcsolatos 

vélekedésektıl a nyugdíjcélú életbiztosításokra vonatkozó fogyasztói magatartás 

vizsgálatáig.  

 

Dolgozatom fı célja tehát, hogy a fogyasztói magatartás tényezıi között keresse arra a 

választ, hogy e faktorok hogyan befolyásolják az ügyfelek biztosítás-választási magatartását, 

és hogy a szolgáltató – igénybevevı viszonylatban fennállnak-e e tényezık tekintetében olyan 

látásmódbeli különbségek, amelyek a biztosításokkal szembeni általános vélekedésekre 

hatnak. 

A disszertáció elsı részében a biztosítási piac karakterisztikus elemeit ismerhetjük meg, 

ahol a biztosítás megítélésének alakulását a történelem egyes korszakain követhetjük nyomon, 

majd ezt követıen bemutatom a biztosítási piac termékét, foglalkozom a nyugdíjrendszer 

problematikájával (amibe beletartozik a hosszú távú megtakarítások szerepköre is) és 

megvizsgálom a biztosítás szolgáltatási sajátosságait is. A fogyasztói magatartás irodalmi 

hátterére építve ismertetem a biztosítási ügyfelek marketing jellemzıit, amelyben kiemelt 

szerepet kap a kockázat megközelítéseinek beillesztése a fogyasztói magatartás jól ismert 

aspektusaiba. Kitérek a fogyasztói magatartás új irányaira, a megváltozott fogyasztói 

szokások, a trendek és ellentrendek szerepére. 

A dolgozat második nagy egysége a kutatási modellt megalapozó vizsgálatokat mutatja 

be: a személyes kapcsolatok közmegítélés-alakító képességére vonatkozó ügyfél-beállítódás 

kérdıíves vizsgálatát és annak eredményeit, valamint a TGI adatbázis célzott 

másodelemzésének eredményeit, amely a családi viszonyok, a kockázati személyiség, a 

jövedelmi helyzet és a pénzzel kapcsolatos beállítódás szerepét vizsgálta a biztosítási 

termékek vásárlásában. E fenti két kutatás szolgált a modell elızményeként, ezek eredményei 

kirajzolják a biztosítástípus választás objektív és szubjektív feltételrendszerét. 

A dolgozat harmadik részében a modell alátámasztására további kvantitatív kutatás 

készült, amelynek fókuszába az életstílus-változók, további a pénzzel kapcsolatos beállítódás-

változók, valamint a vásárlói attitődök kerültek. Az ügyféloldali vizsgálatok eredményei 
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közül pedig a legmarkánsabbakat biztosítás-értékesítési vezetıkkel szembesítettem egy 

Delphi módszeres szakértıi panelvizsgálat keretében, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem 

mentes a benne dolgozók szakmai sztereotípiáitól.  

 

1. ábra: Az értekezés felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hipotézisek 

A szakirodalom megállapításai és a szekunder kutatási eredmények segítségével átfogó 

képet kaphattunk a biztosítási, azon belül is a szolgáltató-igénybevevı oldalt érintı 

kérdéskörökrıl. A szakember és a laikus eltérı látásmódja az ügyfelek fogyasztói 

magatartásában, valamint a biztosító értékesítési stratégiájában, kommunikációjában 

jelentkezhet. A fentiekbıl kiindulva megfogalmaztam a dolgozat hipotéziseit. 

A fogyasztást alapjaiban befolyásolja, hogy az egyén az életciklusának mely 

szakászában van (Hofmeister-Tóth [2008]; Kotler – Keller [2006]). Már az életciklus-

hipotézisek elsı változatai (Modigliani – Brumberg [1952]; Ando – Modigliani [1963]) is 

vizsgálták a megtakarítási hajlandóság és az aktuális jövedelem összefüggéseit. A magyar 

háztartásokban végzett kutatások (Tóth – Árvai [2001]; Ulbert – Csanaky [2004]) szerint a 

megtakarítások esetében szoros kapcsolat mutatható ki – a nemen és az iskolai végzettségen 

túl - a vagyoni és jövedelmi helyzettel. 

H1: A biztosítók és az ügyfelek különbözıen ítélik meg a jövedelmi helyzet befolyását a 

személybiztosítás-vásárlási hajlandóságra. 

A szolgáltatás megfoghatatlanságából fakadóan az ügyfelek kockázatérzete a vásárlási 

szituációban sajátosan magas, az észlelt kockázat szerepe a biztosítás-vásárlásban kiemelkedı 

(Málovics et al. [2005]). Az egyének különbözı mennyiségő, mélységő információval és 

döntési tapasztalattal rendelkeznek, ami meghatározza a kockázatészlelés mértékét és 

fejlettségét. (Engländer – Slovic – Szabó [1988]; Slovic [1987]; Málovics et al. [2005]). A 
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szakemberek és a laikusok kockázatészlelésének eltérı szempontjai (Málovics et al. [2005]; 

Zoltayné [2002]) hatással vannak a szolgáltatás-vásárlás kimenetelére. A kockázattal 

szembeni beállítódás (Foscht-Swoboda [2005]; Trommsdorff [2004]), a kockázati attitőd 

(Pennings-Smidts [2000]; Smidts [1997]; Weber-Milliman [1997]) két nézıpontból is 

értelmezhetı: egyrészt az egyén életével kapcsolatos kockázataival szembeni beállítódását 

jelenti, másrészt meghatározó a biztosításokkal és a biztosítókkal kapcsolatos kockázatok 

értékelése is. 

H2: A kockázatészlelést a biztosítók úgy értékelik, hogy az ügyfelek nincsenek tisztában 

az életükkel kapcsolatos kockázatokkal, míg az ügyfelek saját kockázataikon túl a 

kockázatot elsısorban a biztosítókkal és a tranzakciókkal szemben érzékelik. 

A családok fogyasztására irányuló vizsgálatoknak általában az az alapvetésük, hogy a 

család a közeg, amelyben az egyén érték- és normarendszere kialakul, amit többségük meg is 

ıriz élete folyamán (Andics [2006]). A kockázatok szociológiai és antropológiai 

megközelítése szerint a referenciacsoportok közvetítik a kockázatokat (Zoltayné [2002]). A 

család nyilvánvaló hatást gyakorol az egyén megtakarítási döntéseire. A családi állapot 

önmagában is egyfajta életvitel-változónak fogható fel (Burnett – Palmer [1984]). Ismert a 

Rokeach-féle értékek között a családi biztonság (Rokeach [1973]), amely a fogyasztói piac 

hosszú távú döntéseiben kétségtelenül szerepet játszik. Habár az ilyen természető vásárlási 

döntés alapvetıen férfi-dominanciájú, azt a nıvel közösen hozzák meg (Pape [2002]).  

H3: A családi állapot befolyásoló hatását a biztosításkötésre az ügyfelek és a biztosítók 

különbözıen látják. 

Az életstílusra / életvitelre megalkotott definíciók sokféleségével találkozhatunk a 

szakirodalomban. Hofmeister-Tóth [2008] úgy határozta meg, hogy „az életstílus az az 

általános mód, ahogyan az emberek élnek, és ahogyan az idejüket és pénzüket elköltik.” Tehát 

az egyén életstílusa abban is megmutatkozik, milyen termékeket és szolgáltatásokat vásárol.  

H4: A biztosítási szakemberek szerint a fogyasztók életstílusa kevésbé van hatással a 

személybiztosítás vásárlására, mint az ügyfelek szerint. 

A biztosítások sajátosságai nehézséget okozhatnak az értékesítés során, a kommunikáció 

pedig lehetıséget teremt e hátrányok ellensúlyozására. A mai kommunikáció során rendkívüli 

szerepet kap az átvivı közeg, a csatorna, amelyet a biztosítások esetében (többek között) az 

ügynökhálózat testesít meg. Az ügyfél megítélése az ügynök személyétıl, szakmaiságától, 

kommunikációjától, hozzáállásától, külsı és belsı tulajdonságaitól egyaránt függ.  
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H5: Az ügyfelek és a biztosítók eltérı ügynöki tulajdonságokat tartanak fontosnak egy 

biztosítás-vásárlási folyamatban. 

A magyar nyugdíjrendszer 1998-as reformjával lényegesen átalakult. A klasszikus 

közgazdasági elméletek és modellek alapvetıen az egyénre, mint racionális és tökéletesen 

informált szereplıre tekintenek. (Simonovits [2004a], [2004b]). Banyár – Mészáros [2004] 

viszont azt az álláspontot képviselik, hogy az egyén nem feltétlenül képes arra, hogy saját 

rövid és hosszú távú érdekeit figyelembe véve intertemporális döntést hozzon.  A 

nyugdíjkorhatár betöltése kockázatként nem értelmezhetı: „az öregkorra való felkészülés 

adekvát módja a biztosítás helyett a megtakarítás” (Németh Gy. [2003], 60-61.p). 

H6: A hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjbiztosítás-vásárlás közötti 

kapcsolatot különbözıképpen látják a biztosítók és az ügyfelek. 

A klasszikus vásárlási folyamatban a biztosítási ügyfelek is öt szakaszon haladnak 

végig: a probléma-felismerés, az információgyőjtés, az alternatívák értékelése, a vásárlási 

döntés és a vásárlás utáni magatartás szakaszain. (Kotler [2002] 233-240.p; Hofmeister-Tóth 

[2008] 219-240. p.; Kenesei – Kolos [2007] 92-93.p; Kotler – Keller [2006] 266-276.p; Bauer 

– Berács [2006] 80-84.p; Józsa [2000] 71-75.p). A biztosítás-vásárlásra irányuló fogyasztói 

magatartásban az információgyőjtés fázisának kiemelkedı jelentıség tulajdonítható, mivel az 

ügyfelek gyakorta az alulinformáltság állapotában hozzák meg vásárlási döntésüket. Ez az 

állapot nem csupán a szolgáltatásvásárlási döntést megelızıen áll fenn, de döntı többségben 

a szolgáltatás teljes tartama alatt megmarad, az ezáltal kialakuló belsı kellemetlen érzést az 

énképet védı ún. pozitív illúziók (Taylor-Brown [1988]) ellensúlyozzák.  

H7: A személyes és az online információk helyzetét a biztosítás-vásárlási folyamatban 

eltérıen ítélik meg a biztosítási szakemberek és az ügyfelek. 

A fogyasztói piaci beruházási döntéseknél a pénzzel kapcsolatos fogyasztói beállítódás 

átalakulásának lehetünk tanúi: lehetıvé válik a pénz és az ideák összekapcsolása. Az emberek 

sokkal többet költenek saját életminıségük hosszú távú javítására, és már nem csupán olyan 

pénzügyi megoldásokban gondolkodnak, amelyek a gyors pénz illúzióját keltik (Gerken 

[1993]). 

H8: Az ügyfelek és a biztosítók szerint különbözı fontosságúak azok a (minıségi és 

mennyiségi) szempontok, amelyek alapján az ügyfelek meghozzák a személybiztosítás 

vásárlási döntésüket. 
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2. A disszertáció módszertana és kutatási modellje 

A biztosítás-vásárlási folyamat egy meglehetısen komplex problémakör, mind a 

fogyasztói magatartás aspektusok tekintetében, mind pedig a biztosítás szolgáltatási 

sajátosságai miatt. A fogyasztói magatartás tényezıi között vannak olyan objektív elemek, 

amelyek meghatározzák (determinálják), más szubjektív elemek pedig inkább árnyalják, 

módosítják az egyén (személy)biztosítás-vásárlási folyamatát. Mindemellett a biztosítási 

szakma menedzsmentje nem mentes bizonyos sztereotípiáktól, amely vélekedések nem 

feltétlenül segítik elı a laikus – szakértı „párharcban” az egyenrangúság kialakulását. 

A biztosítási piac karakterisztikus elemeinek és a fogyasztói magatartás biztosítás-

vásárlásra vonatkozó szakirodalmi hátterének áttekintése, az abból származó gondolatok 

alapozták meg a kutatás hipotéziseit és módszertanát. A kutatási modell elızményeként két 

vizsgálat eredményei kerültek bemutatásra: Az egyik egy kérdıíves kvantitatív vizsgálat volt, 

amelynek során arra voltam kíváncsi, hogy a személyes kapcsolatoknak milyen szerepe van a 

biztosítás-vásárlási folyamatokban, és hogy az aktív életszakaszukban járó emberek hogyan 

vélekednek a biztosításokról, illetve magukról a biztosítótársaságokról. 

A másik elıkutatás egy, a fogyasztás életstílus alapú modellezhetıségét feltáró kutatási 

projekt egyik alprogramjához kapcsolódott. A Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Karának Üzleti Tudományok Intézetében folyó kutatás témája a 

fogyasztásszociológia speciális részterülete: meghatározott fogyasztói szegmentumok 

fogyasztási szerkezetének vizsgálata, valamint az életstílus kutatások módszertanának 

finomítása. A kutatás ezen része a Target Group Index (TGI 2005) országosan reprezentatív 

eredményeinek verifikálását tőzte ki célul, különös tekintettel a szegmensátfedések 

vizsgálatára, valamint a fogyasztásszociológiai csoportdevianciák azonosítására. 

E két kutatás eredményei kirajzolták azokat a tényezıket, amelyek determinálják, illetve 

modulálhatják az egyes személybiztosítás típusok közötti választást, tehát lehetıvé vált a 

biztosításválasztás determinánsainak és modulátorainak kijelölése. A biztosításokkal 

szembeni fogyasztói igények felmerülésére a saját jövedelmi helyzetben történt változás van 

az egyik legnagyobb hatással. A jövedelmi helyzet tehát természetszerően befolyásolja a 

biztosításvásárlás képességét. Az adósságokkal és az egyes befektetési formákkal szembeni 

kockázatészlelés, valamint a biztosítottság fontosságának megítélése pedig a kockázati 

személyiségbıl származtatható. A családi állapot tényezıje összefüggést mutatott az egyes 

biztosítástípusok választásával minden biztosítástípus-választás esetében. A kutatási 

modellben ezeket tekintettem determinánsoknak. Determináns az, ami a modell outputját 
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(biztosítástípus választás) modulátorok nélkül is meghatározza. Mint azt láttuk, mindhárom 

tényezı esetében rendelkezésre állnak szekunder források és a biztosítási aktivitási tendenciák 

feltárására irányuló elıkutatási eredmények, ezért a modellalkotás utáni kutatási fázisok során 

e tényezık vonatkozásában nem vizsgálódtam. 

 

2. ábra: A biztosításválasztás általános modellje 
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inkább árnyalva, mint determinálva a folyamatot. Modulátornak tekintem azokat a 

tényezıket, amelyek a determinánsok által meghatározott folyamatot erısítik vagy gyengítik. 

A modell alkotás utáni további kutatások során érdemes volt mélyebben megvizsgálni az 

életvitel, lakóhely, életkor, valamint a pénzzel kapcsolatos beállítódás modellben elfoglalt 

helyét, mivel a szekunder forrásokban talált és az elıkutatások során kapott eredmények 

korlátozottak voltak. Nem vizsgáltam azonban a modellt alátámasztó kutatások alkalmával az 

üzletkötı és az információ szerepét, mivel erre vonatkozóan az elıkutatások eredményei 

között kaptam olyan eredményeket, amelyek a modellbeli szerepüket mutatják. 

 

Az elıkutatások során némely modellelemrıl bebizonyosodott a modellbeli helye, míg 

más tényezık esetében láthatóvá vált, hogy szerepük további kutatásokat igényel. A fenti 

modellbıl kiindulva a kvantitatív kutatás során az életstílus / életvitel egyes elemeinek, a 

pénzzel kapcsolatos beállítódás és a vásárlói attitődök moduláló (modulátor) szerepét 

vizsgáltam a fogyasztók hosszú távú, immateriális befektetési döntéseiben. A választott 

kutatási célcsoport a biztosítási termékek vevıi, különös tekintettel a nyugdíjcélú 

életbiztosításra. A kutatás alapkoncepciója az volt, hogy a nagymintás kvantitatív 

vizsgálatokból nyert fogyasztói csoportok egy olyan hálót alkotnak, amelyben szükségesnek 

látszik a társadalmi finomstruktúra feltárása. Nem a statisztikai átlagfogyasztót kívántam 

megmutatni, hanem az átlagtól való eltérések magyarázatára tettem kísérletet, arra, ami a 

TGI-bıl nem származtatható. A kutatás célja a TGI adatbázisból sokváltozós adatelemzéssel 

nyerhetı életstílus fogyasztási csoportok további tesztelése volt primer kvantitatív kutatással. 

Így feltárhatóvá váltak a kirajzolódó szegmensek közötti átfedések, valamint a szegmenstıl 

való eltérések (devianciák), és vizsgálhatóvá vált a szegmensek instabilitása. 

A vizsgálatot csak nyugdíjcélú életbiztosításokra végeztem el, miután a TGI 

másodelemzésben az egyes attitődök esetében szinte mindenhol megjelent a 

nyugdíjbiztosításokkal való összefüggés, továbbá gyakorlatilag bármely díjtartalékos 

(megtakarítás jellegő) biztosítás felfogható nyugdíjcélú megtakarításként. A vizsgálat 

hipotézisei tekintetében öt esetben szignifikáns erısségő összefüggést találtam, egy hipotézis 

részben igazolódott be, míg négy hipotézis nem bizonyult szignifikánsan összefüggınek. 

További elemzésekkel azonban 50 fölötti, elızetesen nem-hipotetizált kapcsolat esetében 

szignifikáns összefüggést kaptam. A kapott eredmények alapján meghatároztam az egyes 

modulátorokon belül azokat a tényezıket, amelyek a modellben vázolt folyamatot pozitív 

illetve negatív irányba módosíthatják (pozitív és negatív modulátorok).  
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A bemutatott három kutatás a modellem minden elemét megvizsgálta ügyféloldalon, 

azonban a hipotézisek igazolásához az egyes tényezık tekintetében a kapott eredményeket 

szembesíteni szükséges a biztosításban dolgozó szakértık egy csoportjának álláspontjával. A 

biztosításpiaci gyakorlat nem mentes az igénybevevık motivációit illetıen bizonyos 

sztereotípiáktól, így nem volt érdektelen az ügyféloldali kutatási eredményeket összevetni 

ezekkel. A kutatásmódszertanban a post-kvantitatív kvalitatív kutatások szerepe erısödik, 

éppen a leíró kvantitatív eredmények interpretálásának finomítására. A terület vizsgálata azért 

is indokolt volt, mert kutatási elızményei meglehetısen szórványosak. Ezért az ügyféloldali 

kutatások eredményeibıl a legmarkánsabbakat – függetlenül attól, hogy beigazolódott, be 

nem igazolódott hipotézis vagy kutatási melléktermék – egy Delphi módszerrel történt 

kvalitatív megkérdezés keretében szembesítettem a biztosítási szakmában dolgozó értékesítési 

vezetık sztereotip meglátásaival. A Delphi egy olyan konszenzus elérésére alkalmas technika, 

amely többszörös ismétléssel zajlik, így a résztvevı szakértıknek lehetıségük van nézeteik 

finomítására és arra, hogy módszeresen foglalkozzanak egy komplex problémával. 

A háromlépcsıs iterációt tartalmazó Delphi-megkérdezésre – a panelkifáradás 

jelenségének köszönhetıen - egy kezdetben 24, majd 19, végül 16 fıs szakértıi panelen került 

sor. A megfogalmazott 20 állítás közül 13 esetben a szakértıi véleményekben konszenzus 

látszott kialakulni, míg 7 esetben a vélemények kevésbé tendáltak a konszenzus felé. Ezekben 

az esetekben a szakértıi vélemények általában két markáns véleménycsoportra oszlottak. 

 

3. Az eredmények értékelése, következtetések 

3.1. Az eredmények értékelése 

A fenti kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy a problémafelvetés során 

megfogalmazott hipotézisek beigazolódtak-e. Az eredmények értékelését az tette lehetıvé, 

hogy a fogyasztói oldalon végzett nagymintás felmérések során kapott eredményeket és a 

statisztikai szignifikanciákat (5.1.4., 5.2.1., 6.1.1. és 6.2.4. fejezetek), valamint a többfordulós 

Delphi szakértıi panelkutatás – Grounded Theory (Glaser–Strauss [1967]; Corbin-Strauss 

[1990]; Flint et al. [2002]) alapján – általánosítható eredményeit összevetettem. Az 

eredmények interpretációját ennek megfelelıen végeztem el: 

A H1 hipotézis – a biztosítók és az ügyfelek különbözıen ítélik meg a jövedelmi helyzet 

befolyását a személybiztosítás-vásárlási hajlandóságra – esetében egyrészt a személyes 

kapcsolatok kérdıíves vizsgálatában azt az eredményt kaptuk, hogy a jövedelmi helyzetben 



 12 

történt változás erıs befolyással van a biztosítási igények felmerülésére.  Másrészt a TGI 

adatbázis elemzése során kiderült, hogy a jövedelmi helyzetet meghatározó attitődök (pl. a 

hitelkártyával való költekezésre való hajlandóság és a megtakarítási szándék) összefüggést 

mutatnak a megtakarítás jellegő életbiztosítások vásárlásával. A kvantitatív kutatás 

eredményei között pedig fény derült arra, hogy aki jónak tartja a hitelre történı vásárlást, az 

nem rendelkezik nyugdíjcélú életbiztosítással, mert más forrásból kívánja megvalósítani a 

nyugdíjas évek anyagi biztonságát. A szakértıi álláspontok ezzel szemben nem teljesen ezt az 

eredményt mutatták. Két különbözı álláspont alakult ki: az egyik, hogy a jövedelmi helyzet, a 

megtakarítási hajlandóság és a díjtartalékos életbiztosítások között nem feltétlenül van 

kapcsolat, mivel számos más – ennél preferáltabb - befektetési forma létezik, a másik 

álláspont pedig inkább azonosul az ügyféloldali véleményekkel. A hitelek és a hosszú távú 

megtakarítások tekintetében összességében elmondható, hogy a szakértık szerint a hitelek 

mellett is életképesek a hosszú távú megtakarítások, ugyanakkor az egyik véleménycsoport 

szerint a hitelek melletti megtakarítások diszpreferenciája csak a középrétegnél lehet igaz, 

míg a másik csoport egyértelmően állította, hogy a két pénzügyi megoldás más célt szolgál, 

ezért nem zárják ki egymást. Tekintve, hogy a szakemberek vélekedése sem egységes ebben a 

kérdésben, a H1 hipotézis részben fogadható el. 

A H2 hipotézis - a kockázatészlelést a biztosítók úgy értékelik, hogy az ügyfelek 

nincsenek tisztában az életükkel kapcsolatos kockázatokkal, míg az ügyfelek saját 

kockázataikon túl a kockázatot elsısorban a biztosítókkal és a tranzakciókkal szemben 

érzékelik – esetében az ügyféloldali vizsgálatok azt mutatták, hogy a fogyasztók nagy aránya 

(közel 85%-a) nem érzi magát a biztosító egyenrangú partnerének. Továbbá a biztosítottság 

fontossága, a különbözı befektetési formák kockázatosságának megítélése és az adósságtól 

való ódzkodás egyértelmő összefüggéseket mutatott a megtakarítás jellegő (elérési, vegyes, 

unit-linked) biztosítástípusok választásával. Ebbıl jól látszik, hogy az ügyfelek 

kockázatészlelését a saját életükkel kapcsolatos kockázatok és a biztosítóval szembeni 

kockázatérzet egyaránt meghatározza. A szakértıi megkérdezés során a kockázati 

személyiséggel kapcsolatos állítások tekintetében egy irányba mutattak a vélekedések, 

miszerint a díjtartalékos életbiztosítások nem alkalmasak adósságkezelésre, esetleg a unit-

linked biztosítások tudják betölteni ezt a szerepet. A biztosítottság kérdésében a szakértık 

egyöntetően azt az álláspontot képviselték, hogy bármely biztosítás képes biztonságérzést 

teremteni, de a tanácsadónak kell helyesen felmérnie az ügyfél számára megfelelı biztosítási 

összeg nagyságát. A kockázatészlelés a hosszú távú megtakarítások közötti kapcsolatnál – az 

elızıhöz hasonlóan – szintén kiemelték a tanácsadó szerepét, mivel úgy látják, hogy az 
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ügyfelek nincsen tisztában saját életükkel szembeni kockázatokkal, amik meghiúsíthatják a 

megtakarítások megvalósulását. Ezeknek megfelelıen a H2 hipotézis elfogadásra került.  

A H3 hipotézis szerint a családi állapot befolyásoló hatását a biztosításkötésre az 

ügyfelek és a biztosítók különbözıen látják. Az ügyféloldali vizsgálatok azt mutatták, hogy a 

családi állapot tendenciájában mutat összefüggést az egyes biztosítástípusok választásával, 

ahol látható volt, hogy a megtakarítás jellegő biztosítások választása 1-2 gyermek esetében 

szignifikáns. A szakértıi vélemények szerint is nı a biztosítás-vásárlási hajlandóság a 

családosok körében, mivel nı a felelısség és a kockázatérzet. A H3 hipotézist ezért nem 

fogadjuk el. 

A H4 hipotézis - a biztosítási szakemberek szerint a fogyasztók életstílusa kevésbé van 

hatással a személybiztosítás vásárlására, mint az ügyfelek szerint – kutatási eredményei az 

ügyfelek oldalán azt igazolták, hogy egy család életében a gyermekek életkorának elıre 

haladtával csökken a másokról való gondoskodás motivációjából adódó nyugdíjbiztosítás-

kötési hajlandóság, a kisgyermekes családok esetében azonban erısen szignifikáns 

összefüggést találtunk. A szakértık álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a nyugdíjcélú 

életbiztosítás vásárlásánál az öngondoskodásnak van motiváló ereje, a másokról való 

gondoskodásnak kevésbé. Annak tekintetében, hogy a tudatos életpálya-tervezés elıtérbe 

helyezi az életminıség fenntartását a nyugdíjas években is, mind az ügyfél, mind pedig a 

szakértıi oldalon azonos – igenlı – eredmény született. A rohanás és a teljesítménykényszer 

az életvitelben az ügyféldalon pozitív modulátorként jelentkezett, ami azt jelenti, hogy ezek 

az életstílus-változók hangsúlyosabbá teszik a nyugdíjcélú biztosítások vásárlását, hiszen 

egyszer mindenki lassítani szeretne és nyugodtabban szeretne élni. Ezzel szemben a szakértık 

többsége úgy látja, hogy a rohanó életstílus miatt kevesebb pénz és figyelem jut a nyugdíjjal 

való foglalkozásra, ezáltal háttérbe szorulnak a hosszú távú megtakarítások. A H4 hipotézis 

részben igazolódott be. 

A H5 hipotézis azt mondta ki, hogy az ügyfelek és a biztosítók eltérı ügynöki 

tulajdonságokat tartanak fontosnak egy biztosítás-vásárlási folyamatban. A személyes 

kapcsolatokat vizsgáló kérdıíves kutatáskor az derült ki, hogy az ügyfelek vélekedéseiben 

nagyon markánsan jelenik meg a szaktudás és a kapcsolatteremtı képesség, emellett még 

fontos szerepet tulajdonítanak a tájékozottságnak, a megbízhatóságnak és a diszkréciónak, 

valamint a segítıkészségnek. A megkérdezett szakértık által megfogalmazott két álláspont 

viszont csak részben tükrözte ezt. Az a szakértıi csoport, akik egyetértettek a szaktudás és a 

kapcsolatteremtı képesség fontosságával, szintén kiegészítették – az ügynökök hosszú távú 

sikeressége miatt – néhány tulajdonsággal, amelyek között sem a megbízhatóság, sem a 
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diszkréció, sem a segítıkészség nem jelent meg. A szakértık másik tábora pedig egyenesen 

azt állította, hogy az értékesítés sikere nem múlik a szaktudáson, csupán a kapcsolatteremtı 

képességen, a szimpátián és a bizalmon. Ugyanakkor a kérdıíves kutatás eredményébıl az is 

kiderült, hogy az ügyféloldalon a biztosítótársaságok közti döntési szempontokban az 

ügynökkel szemben megjelenı szimpátia vagy bizalom csekély szerepet játszik. A H5 

hipotézis beigazolódott. 

A H6 hipotézis azt feltételezte, hogy a hosszú távú befektetési formák preferálása és a 

nyugdíjbiztosítás-vásárlás közötti kapcsolatot különbözıképpen látják a biztosítók és az 

ügyfelek. Az ügyfelek megkérdezése során az az eredmény körvonalazódott, hogy azok, akik 

preferálják a hosszú távú befektetési formákat, célzott és rendszeres volta miatt rendelkeznek 

nyugdíjcélú biztosítással, és mert a nyugdíjas évek alatt sem akarnak lemondani semmirıl. A 

szakértık vélekedése szerint azonban a hosszú távú befektetési formák preferálása nem áll 

szoros kapcsolatban a nyugdíjcélú megtakarításokkal, hiszen nem biztos, hogy a 

nyugdíjaskori életszínvonal fenntartása a cél és egyébként is számtalan más befektetési forma 

is rendelkezésre áll. A nyugdíjcélú megtakarításoknál kiemelték a unit-linked típusú 

biztosítások nyugdíjcélra való felhasználhatóságát és a tanácsadók szerepét. A szakemberek 

fontosnak tartják a hosszú távú célok pontos definiálását az ügyfelek részérıl, ugyanakkor 

úgy látják, hogy hiába preferálják a hosszú távú megtakarításokat, sokan mégsem tesznek 

semmilyen lépést. A H6 hipotézis beigazolódott. 

A H7 hipotézis - a személyes és az online információk helyzetét a biztosítás-vásárlási 

folyamatban eltérıen ítélik meg a biztosítási szakemberek és az ügyfelek – vizsgálatakor 

ügyféloldalon azt mutattam ki, hogy véleményük szerint a felmerülı kérdésekre adott érthetı 

magyarázatok döntıen befolyásolhatják a biztosítási szerzıdéskötés kimenetelét, 

szükségesnek tartják az egyes biztosítástípusok fogyasztókkal történı megismertetését. Az 

Interneten rendelkezésre álló információkat jónak vélik, de további magyarázatot igényelnek, 

így ez az elektronikus csatorna csak részben képes pótolni az ügynök szerepét a 

biztosításokban. A szakértık azon az állásponton vannak, hogy az ügyfelek alapvetıen 

emocionális alapon vásárolnak, ezért az átadott információ szempontjából tanácsadó szerepe 

és felelıssége felértékelıdik. Az interneten található információkkal kapcsolatban nem alakult 

ki egységes álláspont a szakértık körében. Az egyik szakértıi csoport meglátása szerint az 

internet az egyszerőbb biztosítási módozatok esetében tudja pótolni a személyességet és 

elegendı az online információ egy biztosítási döntés meghozatalához, viszont egy 

összetettebb biztosítási konstrukció esetén nem. A másik csoport kizárólag a személyességben 
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hisz a biztosítás-értékesítési (vásárlási) folyamat során. A H7 hipotézis részben igazolódott 

be. 

A H8 hipotézis - az ügyfelek és a biztosítók szerint különbözı fontosságúak azok a 

(minıségi és mennyiségi) szempontok, amelyek alapján az ügyfelek meghozzák a 

személybiztosítás vásárlási döntésüket – ügyféloldali vizsgálata során a személyes 

kapcsolatokra vonatkozó kutatásban azt az eredményt kaptam, hogy az ügyfelek döntı 

többségben a díjak mértéke és a konstrukció megfelelısége alapján választanak 

biztosítótársaságot kockázatuk áthárítására. A döntési szempontok között jelentıs szerep 

tulajdonítható még a korábbi pozitív tapasztalatoknak és a biztosítótársaság jó hírnevének és 

az ismerısök tapasztalatainak. Szembetőnı, hogy az ügynök személye és a reklámok milyen 

kevés hatással vannak a biztosítók közötti választás során. Tehát a fogyasztók a tényeken és 

tapasztalatokon alapuló információkra hagyatkozva hozzák meg vásárlási döntésüket és kötik 

meg a biztosítási szerzıdést. A vásárlói attitődöt is vizsgáló kérdıíves kutatás szintén 

megerısítette, hogy a fenti két szempont áll az élen az ügyfelek döntési 

kritériumrendszerében, maga mögé utasítva az összes többi szempontot. A szakértık 

meglátása szerint a mennyiségi paraméterek (fizetendı díj nagysága, hozamígértetek) inkább 

meghatározzák az ügyfelek biztosítás-választását, a biztosítás megfelelısége és egyéb 

minıségi paraméterek azonban kevésbé. Úgy látják, hogy a mennyiségi paraméterek 

csábítóan hatnak az ügyfelek emocionális alapon történı vásárlása során. A H8 hipotézis 

részben igazolódott be. 

 

Összességében elmondható, hogy a fenti hipotézisek között zömében olyanokat 

találunk, amik részben vagy teljesen beigazolódtak. Ez arra enged következtetni, hogy 

alapjaiban másképp látják az ügyfelek és a biztosítási szakmában dolgozók a biztosítás-

vásárlási folyamatot befolyásoló tényezıket és azok szerepét. Ilyen módon a laikus – szakértı 

viszonyt nem csupán a biztosítási szakmai ismeretek, a biztosítási feltételrendszer különbözı 

szintő ismerete alapozza meg, hanem a szakértık által vélt fogyasztói magatartás 

aspektusokra való (esetenként helytelen) sztereotip reagálás is. Ennek egyik formájaként 

figyelhetı meg a biztosítási piacon a unit-linked biztosítások túlsúlya, ami kiütközött az 

értékesítıi – szakértıi preferenciák között is. A unit-linked biztosítások felfoghatóak olyan 

univerzális termékként, amely kvázi bármilyen ügyfél-élethelyzetre megoldást tud nyújtani, 

arról nem is beszélve, hogy a biztosítások tartalmának megváltozása miatt tulajdonképpen 

befektetések (illetve befektetési alapok) kerülnek értékesítésre életbiztosítás elnevezéssel. 

Ezzel részben kiküszöbölhetık azok a nézıpontbeli különbségek, amelyek tényezıi 
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egyrészrıl nem ismertek a felek számára, másrészrıl a biztosítási szakma beidegzıdéseibıl 

erednek. A szakmai beidegzıdések pedig vélhetıen a biztosítás-értékesítés negatív 

megítélésére adott válaszreakcióból származtathatók. 

Érdekes, ám valószínőleg nem véletlen reakció a szakértık részérıl, hogy az ügynökök 

esetében az olyan soft tényezıket tartják a siker kulcsának, mint a kapcsolatteremtı képesség 

és a szimpátia, szemben a szaktudás igényével. Mint ahogy azt a dolgozat szakirodalmi 

részben is láthattuk, kutatások bizonyítják, hogy a kognitív bizalmat elsısorban a szakértelem 

alakítja ki, ami egyrészt az ügyfelek védelmét szolgálja, ezenkívül pedig az ügynöki munka 

nagyobb megbecsültsége is remélhetı tıle. Az egyének biztosítás-vásárlása során, amelyben 

ügyféloldalon igény mutatkozik a személyességre, ezért kap nagy hangsúlyt az ügynök 

szakértelme, tájékozottsága és az információk szerepe. Ugyanakkor elmondható, hogy egyre 

több ügyfél gondolkodik tudatosan a pénzügyeit illetıen, ami az életstílusban, a pénzzel 

kapcsolatos beállítódásban és a vásárlói attitődben is megnyilvánul. 

3.2. Következtetések 

A fentiekben azt láttuk, hogy biztosítási piacon az ügyfelek és a biztosítók 

különbözıképpen ítélnek meg egyes biztosítás-választást meghatározó tényezıket, közöttük 

az együttmőködést alapvetıen maghatározza az információk tökéletlensége, amelybıl egy 

információs aszimmetria jelenlétére következtethetünk a biztosítási szolgáltatás igénybevevıi 

hátrányára. Az információs aszimmetria tulajdonképpen a marketing egyik alapproblémája, 

hiszen a termék vagy szolgáltatás elıállítója az esetek túlnyomó többségében jobban ismeri 

saját produktumát, mint annak potenciális vásárlója, igénybevevıje. 

A fogyasztók részérıl a biztosítás-vásárlási döntéshozatal fontos alapanyaga az 

információ, amely a kommunikáció során jut el a biztosítótól az ügynökön keresztül az 

ügyfélhez. Az üzleti folyamatok hatékonysága, sikere alapvetıen függ a kommunikációs 

folyamat sikerétıl. A kommunikációelméletben a kommunikációs folyamat sikerkritériuma a 

„zajmentesség”, azonban a folyamat gazdasági értelemben vett hatékonysága szempontjából 

alapvetıen meghatározó az információ tartalma, tökéletessége. A tökéletes információ 

azonban nem minden gazdasági (üzleti) folyamatban jelenik meg célként. Ezt a jelenséget írja 

le a kommunikációelméletben az ún. interperszonális megtévesztés-elmélet, amelynek az 

alapvetése, hogy egy bizonyos szituációról, személyrıl, tárgyról vagy eseményrıl a 

kommunikációs folyamat egyik szereplıje több információval rendelkezik, mint a másik, amit 

jól definiálható érdekbıl nem kíván a másik féllel megosztani. A közgazdasági elmélet ezt a 
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kérdéskört aszimmetrikus információként ismeri (Kovács [2006]). Az információs 

aszimmetriát
1 teljesen hétköznapi módon úgy lehet megfogalmazni, hogy az eladó jobban 

tudja, mit ad el, mint a vevı azt, hogy mit vesz meg. Ez a vevıket kiszolgáltatott helyzetbe 

hozhatja, a biztosítótársaságok (eladók) és az ügyfelek (vevık) között pedig bizalmatlanságot 

szül, ami alapvetıen információhiányra, vagy a kommunikáció nem megfelelı formájára 

vezethetı vissza. Hámori ([2003], 85.p) szerint „a bizalom és a bizalmatlanság terrénuma 

tehát egyben a tökéletlen információk és bizonytalanság birodalma is.” Ahogy azt említettem, 

Denzau és North [1994] szerint ahhoz, hogy racionális döntést hozhassunk, három kritérium 

teljesülésének kell együtt állnia: egyrészt a döntéshozónak megfelelı minıségő és 

mennyiségő információval kell rendelkeznie, másrészt érdekeltnek kell lennie az 

eredményben, tehát az eredmény befolyásolja a döntéshozó egyéni sorsát, harmadrészt pedig 

a döntés tárgya ne legyen túlságosan komplex és bonyolult. A biztosítások esetében a 

háromból két feltétel teljesülése meglehetısen kétséges, hiszen még ha az információk 

tökéletesek is lennének, a biztosítási „termékek” olyan komplexek és bonyolultak, hogy 

messze meghaladják egy laikus áttekintıképességét. Mivel a bizalom bizonyos mértékig 

ezeket a hiányzó feltételeket helyettesítheti, – mint az egyik legpozitívabb érzés – paradox 

módon elengedhetetlen feltétele a racionális döntéshozatalnak (Hámori [2003]). 

Stiglitz [1977] (idézi Málovics et al. [2005]) kifejezetten a biztosítási tevékenységre 

vonatkozóan foglalkozott a jelenséggel és megállapította, hogy az információs aszimmetria 

fordított helyzetben is fennáll: az ügyfelek jobban ismerik egyedi kockázataikat, amelyeket 

igyekeznek eltitkolni a biztosító elıl annak érdekében, hogy kedvezıbb díjjal juthassanak 

hozzá az adott szolgáltatáshoz. Ezért a biztosítótársaság egy átlagos kockázatnak megfelelı 

összeget határoz meg díjként. Ez a díj az alacsony kockázatú biztosítottak számára túl magas, 

így ık kilépnek a veszélyközösségbıl, ezáltal csak a magasabb kockázatú biztosítottak 

maradnak. Az ı kockázatukat viszont nem fedezik az átlagos biztosítási díjak, így a biztosító 

ehhez szabja (tehát emeli) a biztosítási díjakat. Ilyen módon megvalósul a kontraszelekció, 

azaz csak a magasabb kockázatú egyének kötnek biztosítást. Ugyanakkor még egy 

problémakör üti fel a fejét, amikor az egyénnek nem érdeke a káresemény megelızéséért 

erıfeszítést tenni, hiszen a biztosító úgyis kifizeti a biztosítási összeget. Ezt a motivációhiányt 

nevezzük morális kockázatnak (Varian [2008] 678.p). Kovács [2006] tanulmányában egy 

közgazdasági levezetésen keresztül megmutatta, hogy a biztosítási piacon problémát jelenthet 

                                                 
1 Az információs aszimmetria kifejezéssel elıször Akerlof [1970] tanulmányában találkozhatunk, aki tragacs-
modelljén keresztül világít rá arra, hogy hogyan boríthatja fel a korlátozott információ a piaci egyensúlyt. 
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az információs aszimmetria jelensége, mivel a biztosítási fedezetet megteremtı díjak 

kiszámítását a kockázatközösségtıl származó információk alapozzák meg. 

Ha a fogyasztók oldaláról közelítjük az információs aszimmetria kérdéskörét, akkor a 

közgazdasági elméletek között jó eséllyel rátalálunk a megbízó – ügynök problémára (Gömöri 

[2001], 46.p). A biztosítás-vásárlási folyamatra vetítve ez azt jelenti, hogy az ügyfél megbízza 

az ügynököt egy tanácsadási és biztosítási ajánlati tevékenységgel, amiért az ügynök 

honoráriumot kap (mivel a megbízónak az ügylet valamilyen elınyt jelent). Az információs 

aszimmetria irodalma megbízónak nevezi a rosszul informált felet, míg ügynöknek (vagy 

ügyvivınek) a jól informált felet. A biztosítások tekintetében az említett ügynöki honorárium 

fedezete a biztosítási díjba van beépítve. Ugyanakkor a megbízó nem tudja ellenırizni az 

ügynöki munka folyamatát, annak „minıségét”, csak a végeredményt látja. Ez esetben a 

másik oldalról láthatjuk a morális kockázat problematikáját, tehát azt a kérdést, hogy milyen 

szerzıdés ösztönözné az ügynököt arra, hogy a megbízó számára legelınyösebb magatartást, 

erıfeszítést tanúsítsa. 

Ilyen módon a szolgáltatások sajátosságai megerısítik a személyes kapcsolatok 

jelentıségét, hiszen a személyes eladás kiváló lehetıséget nyújt a tárgyi érzékelhetıség 

hiányának és a szolgáltatás megítélése problémájának bizalmi viszony kiépítésével való 

ellensúlyozására. Ugyanakkor a közvetítık alkalmazásánál megnıhet a negatív eredmény 

veszélye, amennyiben az ügyfélnek adott információ eltér a biztosító tényleges ajánlatától és 

az általa teljesíthetı szolgáltatás jellemzıitıl. Ennek eredményeképpen pedig a hosszú távú 

befektetési döntés meghozatalát követıen a kognitív disszonancia szerepe kiemelkedı.  

 

Az értekezés téziseit a fentiek értelmében a következıképpen fogalmazhatjuk meg: 

 

T1: A biztosítási piac aktorai között információs aszimmetria észlelhetı, ami egyrészt 

információs deficit, másrészt információs diszkrepancia formájában nyilvánul meg. 

T2: Szignifikáns információs aszimmetria van a szolgáltatók és az igénybevevık viszonyában 

a biztosítások igénybevevıinek kockázatészlelése, az egyes ügynöki tulajdonságok 

fontossága, valamint a hosszú távú befektetési formák preferálása és a nyugdíjcélú 

biztosítás-vásárlás kapcsolata vonatkozásában. 

T3: Korlátozott szignifikáns információs aszimmetria áll fenn a szolgáltató-igénybevevı 

viszonyban a hitelek preferálása és a megtakarítások kapcsolata, az életstílus-változók és a 
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nyugdíjcélú életbiztosítások kapcsolata, a személyes és online információk megítélése, 

valamint a biztosítás-vásárlási döntés szempontjai esetében. 

T4: A családi állapot biztosítás-vásárlási hajlandóságot befolyásoló szerepe tekintetében 

nincs információs aszimmetria.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy szignifikáns információs aszimmetria áll fenn a 

lakossági biztosítási piacon a szolgáltatók és az igénybevevık viszonyában. Ez egyrészt az 

igénybevevık oldalán az azonosítható, ismeret- és kompetenciahiányból eredı információs 

deficitet, másrészt a két aktor közötti információs diszkrepanciát jelenti. 

 

 

4. A kutatás újszerőségei, korlátai, továbbfejlesztési és alkalmazási 

lehetıségek 

4.1. A kutatás új és újszerő eredményei 

Értekezésem új és újszerő kutatási eredményei az alábbiak: 

• Új eredménynek tekinthetı 

- a fogyasztói magatartás kutatásában a biztosításpiaci attitődök feltárt jellemzıi; 

- a pénzintézeti szférában az ügyfélkör és a szolgáltatók komparatív 

véleménykutatásának eredményei. 

• Újszerő kutatási eredménynek tekinthetı 

- módszertani újszerőség, a post-kvantitatív kvalitatív kutatás (kérdıíves 

megkérdezéseket és az adatbázis másodelemezést követı iteratív Delphi 

interjúsorozat) alkalmazása; 

- a biztosítási piacon korábban nem vizsgált célterület (nyugdíjcélú életbiztosítások) 

sajátosságainak feltárása; 

- a vizsgált marketing jelenségben a determináns és modulátor változók elkülönítése; 

- a modell modulátor változóinak elkülönítése erısítı és gyengítı hatásúakra. 

4.2. A kutatás korlátai és további kutatási irányok 

A kutatások során éltem a szőkítés lehetıségével, amely elsısorban a biztosítási 

szolgáltatási kör szőkítését jelenti, ami ugyanakkor lehetıvé tette az egyik 

legkomplexebbnek tekinthetı biztosítási terméken (nyugdíjcélú életbiztosításokon) keresztül 
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is értékelni az igénybevevıi és szakértıi oldal meglátásait. Ez azonban egyben a kutatások 

korlátjaként is említendı, ezért a további vizsgálatok során érdemes lehet kiterjedtebb 

termékkörben is vizsgálódni.  

Továbbá erısíthette volna a kutatás tudományos értékét a modell változói közötti 

összefüggések átfogó tesztelése, éppen ezért érdemes lenne a kvantitatív kutatást a jövıben 

elvégezni a teljes tágabb spektrumra. 

A szakértıi oldalon végzett kvalitatív vizsgálat tekintetében a minta elemszáma 

korlátként említhetı, ahol a szakértıi panel szisztematikus összeállítása „helyettesítette” a 

nagymintás kvantitatív eredményeket. Felmerülhet a lehetısége egy nagymintás kvantitatív 

kutatás elvégzésének szakértıi oldalon, azonban eredményt illetıen véleményem szerint nagy 

változás nem várható ettıl, sıt bizonyos tekintetben – a megkérdezéses technika miatt - 

információvesztést is eredményezne. 

 

Érdemes további kutatásokat végezni azon állítások tekintetében, amelyek esetében az 

álláspontok a szakértıi panel vizsgálat során divergáltak, illetve ahol a Delphi kutatás 

során – függetlenül a konszenzus irányába haladás tényétıl – a kisebbségi vélemények 

alakultak ki. 

A dolgozat keretei között nem vizsgáltam az esetleges regionális különbségeket a 

fogyasztói magatartásban a személybiztosítás területén, további kutatások során érdemes lehet 

ez irányban is vizsgálatokat végezni. 

Felvethetı az a kérdés, a 2004-2010 között zajló gazdasági változások, valamint 

következményei a viselkedési attitődben – különös tekintettel a pénzügyi válság hatásaira – 

szerepelnek-e a dolgozatban? Tekintve, hogy az attitőd konzervatív, a magatartásban 

jelentkezhet rövidtávon, a környezet hatása pedig jó esetben középtávon mutatkozik meg, a 

dolgozat keretei ezt nem tették lehetıvé. Az értekezésben a tartós tendenciákat kívántam 

megmutatni, azonban érdekes kutatási irány lehet. 

Tekintve, hogy a kutatásaim jelentıs részében a nemzetközi irodalom szolgált alapul és 

a szekunder kutatási adatok fıként külföldi vizsgálatok eredményeit mutatták, indokoltnak 

tőnhet egy nemzetközi összehasonlítást is végezni. 

A kapott eredmények által véglegesített modell tekintetében a továbbhaladás iránya 

lehet a modell más olyan területen való tesztelése, amely hosszú távú pénzügyi döntéssel 

kapcsolatos. 
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4.3. A kutatási eredmények alkalmazási lehetıségei 

A kutatás eredményei jól alkalmazhatók egyes elméleti és gyakorlati területeken, így a(z) 

• oktatásban: kínálatmenedzsment vonatkozású tárgyakban vagy pénzügy szakos 

képzésekben; 

• tanácsadás, eladásmenedzsment területén: a modell tényezıinek ismerete és a 

biztosítás (potenciális) ügyfeleire történı adaptálása lehetıvé teszi az ügyféligények, 

kockázatok jobb megismerését, ezáltal az ügynök – ügyfél viszonyban hosszú távon 

eredményesebb együttmőködés alakítható ki; az eredmények a biztosítási termékek 

kínálói számára értékesítésük megtervezéséhez is használhatóak. 

• termékfejlesztésben: mivel a modell egyes elemeinek az adott egyénre vonatkozó 

paraméterei jól körülhatárolható és jellemezhetı tényleges vagy potenciális célcsoport 

meghatározását teszik lehetıvé, a termékfejlesztés során lehetıség adódik a 

célcsoport kockázataihoz, gondolkodásmódjához, életviteléhez leginkább illeszkedı 

terméktulajdonságok kialakítására; 

• reklámüzenetek kialakításában: a kreatív munka során a megcélzott fogyasztói 

csoporthoz lehet idomulni, mert olyan megoldásokkal, olyan stílusban fogalmazhatók 

meg a reklámüzenetek, ami a célcsoport jellemzıinek ismeretén alapul valamint a 

dolgozat segítséget nyújthat a biztosítási termékekkel kapcsolatos fogyasztói 

bizonytalanság elhárításához.  

• médiatervezésben: a célcsoportok fogyasztói magatartás aspektusainak ismerete 

lehetıvé teszi a marketingkommunikáció számára, hogy megválassza azokat a 

reklámhordozó médiumokat, amelyekkel a fogyasztói célcsoport(ok) – figyelembe 

véve a tényleges médiahasználatot – a leginkább elérhetı(ek). 

 

A biztosítási piacon is elmondható, hogy egyre nagyobb lesz a verseny. A verseny 

azonban csak rövidtávon jelentkezhet a biztosítási díjakban, hosszú távon csak a szolgáltatás 

színvonalában. Amennyiben – az ügyfelek látásmódját figyelembe véve – a 

biztosítótársaságoknak sikerülne bebizonyítaniuk a biztosítások korrektségét, szükségességét 

és átláthatóságát, könnyebb dolguk lenne mind a piaci igények felmérése, mind a 

termékfejlesztés és az értékesítés területén, hiszen nem ütköznének akkora ellenállásba. 

Véleményem szerint a személyesség, a (szakértıi) tanácsadás illetve a maga az emberi 

tényezı az, ami e probléma megoldásának a kulcsa lehet. 
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A téma iránti elkötelezıdésem a jövıben is meghatározza a kutatásaim irányát, amelyek 

reményeim szerint a tudományos eredményeken túlmenıen azok gyakorlati megvalósítását is 

lehetıvé teszik. 
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