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Innovációs irányvonalak 
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Az NRC és a Médiapiac Innováció 2015 

kutatása, illetve az ezt követő Kutatás 2015 

konferencia újra megmutatta, hogy a 

piackutatásra, az ügyfeleknél lévő adatok 

másodelemzésére, a fogyasztók 

megértésére és használható insightokra, 

foresightokra még nagyobb szükség van, 

mint valaha – azonban az is kiderült, hogy 

a kutatási szakma néhány dologban 

legalább egy lépéssel le van maradva az 

ügyfélelvárásoktól.  

„A piackutatás jövője szempontjából a 

technológiai, az adatfelvételi és a módszertani 

innováció is nélkülözhetetlen, azonban ezek 

elsősorban nem az ügyfélnek fontosak, hanem 

a piackutatóknak; azért, hogy több idejük, 

energiájuk maradhasson olyan elemzések 

elkészítésére, amelyek a megbízó számára 

hasznos, és nem csak hozzáadott értéket 

teremtő, de megtérülő befektetést is 

jelentenek” - mondta el a Kutatás 2015 

konferencián Bagyánszki Éva, az NN Biztosító 

piackutatási vezetője, miközben azt is 

hozzátette, hogy„az innovációk csak akkor 

lesznek elismerve, ha az alapvető kutatási 

szolgáltatásokban nincs hiba.” 

A hazai kutatási szakma egy része, ha egy kis 

fáziskéséssel is, de követi a nemzetközi 

trendeket, és a hazai ügyféligényekhez is 

igazodva az elmúlt évtized legsikeresebb 

innovációit, az online adatfelvételt, az online 

fórum, blog és bulletin board módszereket, a 

szemkamerás kutatást, a social elemzést és 

az adatbányászatot már beépítette 

szolgáltatásai közé.  

Az Innováció 2015 kutatás adatai szerint az 

ügyfelek a legtöbb innovatívnak mondott 

szolgáltatást ugyan már kipróbálták, azonban 

ma még jóval kisebb mértékben alkalmazzák 

a mindennapi kutatások során, mint arra 

számítani lehetett. 

Az egyetlen kivétel az online kérdőíves 

megkérdezés, amely lényegében bekerült a 

mainstream kutatási módszerek közé. Mivel 

az ügyfelek döntő többsége rendszeresen 

használja célcsoportja megismerésére, ezért 

mára már kevésbé tekintik innovatívnak, mint 

például az okostelefonon keresztül történő 

adatfelvételt.  

 

„Az Innovációk csak 

akkor lesznek elismerve, 

ha az alapvető kutatási 

szolgáltatásokban nincs 

hiba” 
Bagyánszki Éva, NN Biztosító 

www.nrc.hu 

Innováció a kutatásban 



Amit kevésbé ismerünk, de sokat hallunk róla, 

azok az innovatív módszerek. A gamification: 

segít új válaszadók elérésében; a 

neurokutatás: tudományos alapjaival segíti a 

megértést; az online közösségek kutatása: a 

fogyasztók megfigyelését helyezi új alapokra; 

és természetesen az okostelefonon keresztüli 

kutatás módszere: reményt ad kellően nagy 

számú válaszadó elérésére.  

Azonban míg a nemzetközi szakmai 

konferenciákon az előadások a mobilos 

lekérdezésekről, az okostelefonon keresztüli 

etnográfiai és kvalitatív kutatásokról szólnak, 

tehát a jövő új adatfelvételi innovációja van a 

kutatók és az ügyfelek fókuszában, addig ezen 

a területen a hazai kutatási szakma legalább 

egy jó hosszú lépéssel le van maradva.  

 

Hiába áll rendelkezésünkre a technológiai 

háttér, hiába van egyre több válaszadó 

kezében okostelefon, az évtizedes szokásokat 

nagyon nehezen fogjuk levetkőzni, ugyanis 

sem a mostani kérdőívek hossza, sem a 

gyakran alkalmazott nyitott kérdések és 

grandiózus táblázatok használata nem 

támogatja az okostelefonon keresztüli 

lekérdezést.  

A változással, változtatással azonban nem 

várhatunk tovább.  

Véleményem szerint az okostelefonon 

keresztüli megkérdezés elterjedését nem a 

költséghatékonyság és a gyorsaság motiválja 

majd elsősorban, hanem az a tény, hogy a 

csökkenő válaszadói bázist csak úgy tudjuk 

megőrizni, növelni, ha alkalmazkodunk a 

válaszadók által használt eszközökhöz, és 

már a közeli jövőben is nem csak a hibrid, de 

a többképernyős adatfelvételeknek is egyre 

nagyobb teret engedünk.  
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A technológiával való lépéstartás a piackutatók 

dolga. Az ügyfelek számára nem a kivitelezés, az 

elérés, a lekérdezés módja a fontos; számukra az a 

kulcskérdés, hogy használható, üzleti gondolkodást 

tükröző, előremutató eredményeket kapjanak, amiről 

nyilvánvaló, hogy megérte a befektetést. Értő 

kutatókra, actionable insightokra, méginkább 

foresightokra egyre nagyobb lesz az ügyfelek igénye, 

míg a chart-gyártóknak hamarosan új munkát kell 

majd találniuk. 

A kutatás jövőjét, vagyis pontosabban szólva az 

ügyfelek piackutató cégekhez való hozzáállását 

sokkal inkább az határozza majd meg, hogy 

tartalmilag és formailag is meg tudnak-e felelni az 

ügyfelek által támasztott elvárásoknak.  

A vásárlókról szóló adatok nem kizárólagos 

birtokosa, szállítója többé a piackutató, könnyen 

elérhető információk sokasága áll a vállalati 

döntéshozók rendelkezésére, így már nem csak 

egymással, de más iparágak képviselőivel is egyre 

nagyobb versenyben vagyunk, és ezt a versenyt 

csak az nyerheti meg, aki „kulcsrakész” 

elemzésekkel segíti megbízója munkáját. Éppen 

ezért nem is lehet meglepő, hogy a hazai kutatási 

konferenciákon, és az Innováció 2015 kutatásban is 

a tanácsadás, az elemzés és a minőség kérdésköre 

a „hot topic” az ügyfelek számára. 

A piackutatók egyik nagy tévedése az volt, hogy az 

ügyfelek számára az alacsony ár az egyik 

legfontosabb szempont, amikor kiválasztják a kutató 

partnerüket.  

Ez a tévedés vezethetett oda, hogy a kutatócégek 

nem a tanácsadásban, az elemzési szolgáltatások 

magas színvonalában és az adatfelvételek 

minőségében kezdtek el versenyezni, hanem 

szolgáltatásaik árában. Az árakat pedig sokszor csak 

a minőség rovására lehet csökkenteni, ugyanis nem 

csak a megbízható adatfelvétel, de az elemzésekben 

képzett, az iparágat jól ismerő tanácsadók is jelentős 

plusz költséget jelentenek a kutatócégek számára. 

Ezt az ördögi kört már a hazai piackutatók is régen 

felismerték.  

Azonban a gazdasági válság, illetve az a tény, hogy 

Magyarország a regionális piac csökkenő fontosságú 

szereplője, egyre nehezebb piaci környezetet teremt 

a piackutató cégeknek is, amelyek egyelőre nem 

találják a receptjét annak, hogy miként válhatnának 

újra nélkülözhetetlen szereplőkké az ügyféloldal 

döntéseinek támogatásában. 



Piackutatásra – bárhogy nevezzük is 

majd a jövőben – továbbra is szüksége 

lesz a piacnak, azonban az új 

kihívásokra nem lehet csak és 

kizárólag technológiai innovációval 

megoldást találni. Az ügyfelek 

elvárásaihoz igazodva a piackutatási 

szolgáltatás modelljét, továbbá a 

piackutató cégek szervezeti 

felépítését, munkaköri pozícióit is újra 

kell definiálni.  

A social media és az 

ügyféladatbázisok együttes 

elemzéséhez egyre több 

közösségimédia-szakértőre, 

adatbányászra és programozóra lesz 

szükségük a kutatócégeknek, az 

adatok vizualizációja iránti igény pedig 

a grafikusok számának növekedését 

hozhatja.  

Mindezek mellett azonban a piackutató 

cégek legfontosabb feladata továbbra 

is a magas minőségű adatfelvételi és 

elemzési szolgáltatás kell,  

hogy legyen – hiszen a szakma 

legfontosabb és mindezidáig 

elismert előnyét, a kutatáson alapuló 

tanácsadást nem szabad 

elengednie. 

 

A végtelen adathalmazokban való 

eligazodáshoz továbbra is az 

iparágat jól ismerő, megbízható 

szakmai alapokon nyugvó, komplex 

modellezésre képes és stratégiai 

gondolkodásra kész elemzőkre lesz 

szükség.  

 

A folyamatos innováció, a megújuló 

módszerek és frissülő 

szakembergárda mellett a jövő 

piackutató cégének tehát olyan 

elemző-tanácsadó csapatot kell 

építenie, amely nem csak tudja, 

hogy a kutatásnak 

százszázalékosan megtérülő 

befektetésnek kell lennie, de mindezt 

biztosítani is képes ügyfele számára. 

  

Mi alapján választanak az 

ügyfelek piackutató ügynökséget? 

(TOP5) 
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jelentősen csökkent 

valamennyire csökkent 

nem változott 

valamennyire nőtt 

jelentősen nőtt 

marketing szakemberek 

dizájnerek, grafikusok 

szociológusok 

informatikusok, programozók 

adattudósok, adatbányászok 

pszichológusok 

Az elmúlt egy év és a jövőbeli várakozások 
Az Ön cégénél az elmúlt egy évben a 

piackutatás szerepe a korábbi évekhez képest…. 

Milyen mértékű változás várható  5 éven belül a piackutatási 

szolgáltatások és a kutatási termékek területén?  

Az Ön cégénél az elmúlt egy évben a kutatási projektek 

mennyisége a korábbi évekhez képest…. 

A jövőben a piackutató cégeknél az alábbi szakemberek 

száma (inkább) növekedni fog….  

Bázis: ügyfél oldal, akik érdemi választ adtak és kutattak az elmúlt 1 évben , n=80 

minimális 

kismértékű 

számottevő 

jelentős 

hatalmas 

Bázis: ügyfél oldal, n=92, piackutatói oldal, n=40  

Bázis: piackutatói oldal, n=40 

Bázis: ügyfél oldal, n=92, piackutatói oldal, n=40  

    75% 

     70% 

        67% 

        66% 

          33% 

           21% 

           18% 

             1% 

      68% 

     65% 

    58% 

   43% 

  23% 

13% 

13% 

3% 

közösségi média szakértők 

kérdezőbiztosok 

dizájnerek, grafikusok 

adattudósok, adatbányászok 

közösségi média szakértők 

informatikusok, programozók 

marketing szakemberek 

pszichológusok 

szociológusok 

kérdezőbiztosok 

5% 

10% 

36% 

36% 

13% 

5% 

30% 

35% 

23% 

8% 

2% 

33% 

35% 

22% 

9% 

25% 

35% 

15% 

49% 

5% 

20% 

40% 

18% 

18% 

30% 30% 
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Innováció a piackutatásban 
Mennyire ért Ön egyet az alábbi állításokkal? 

vannak kifejezetten innovatív hazai piackutató cégek 

a magyar piackutatási szakma követi a nemzetközi 

trendeket 

a magyar piackutató cégek általában véve innovatívak 

a piackutatási innovációk nem piackutató cégektől 

származnak 

TOP2 - egyetért 

88% 83% 

71% 75% 

54% 25% 

45% 38% 

Bázis: ügyfél oldal, n=92, piackutatói oldal, n=40  

Az alábbiak megléte, alkalmazása  innovatívnak számít-e egy piackutató cég esetében?  

mindenképpen innovatív 

bizonyos esetben lehet 

innovatív 

semmiképp sem innovatív 

új elemzési módszerek  

alkalmazása 

új adatfelvételi, adatgyűjtési technikák 

alkalmazása 
egyedi vizuális, grafikai megoldások 

alkalmazása a kutatási anyagokban, 

infógrafikák 

egyedi megoldások az ügyfélkezelésben, 

az ügyféllel való kapcsolattartásban 

68% 

28% 

3% 

53% 

45% 

3% 

43% 

52% 

4% 

38% 

60% 

3% 

37% 

54% 

9% 

38% 

53% 

10% 

29% 

55% 

15% 

18% 

70% 

13% 

Bázis: ügyfél oldal, n=92, piackutatói oldal, n=40  
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Elmúlt egy évben végzett piackutatási tevékenységek 

Az elmúlt 3 évben az Ön(ök) cége igénybe vette-e 

piackutató cég szolgáltatásait? 

64% 9% 

23% 
4% 

igen, legutóbb 2014-ben vagy 

2015-ben 

igen, legutóbb 2012-ben vagy  

2013-ban 

nem 

nem tudom 

Az elmúlt egy évben végzett-e az Ön(ök) cége piackutatást saját 

erőből (tehát piackutató cég bevonása nélkül)? 

Bázis: ügyfél oldal, n=92 

Rendeltek-e Önök piackutató cégtől az  elmúlt egy évben ...?  

90% 

37% 

teljes piackutatási 

projektet 

csak adatfelvételt, 

megkérdezést 

Bázis: ügyfél oldal, akik kutattak a 2014-es/2015-ös évben,  n=59 

24% 

70% 

7% 
igen 

nem 

nem tudom 

Bázis: ügyfél oldal, n=92 

Bázis: ügyfél oldal, akik kutattak az elmúlt egy évben, n=59,  

piackutatói oldal, n=40  

Az alábbi kutatási technikák közül melyeket használták 

az  elmúlt egy évben? 

Kutattak az elmúlt egy 

évben: 

88% 

TOP5 
személyes megkérdezés 

telefonos megkérdezés 

hagyományos fókuszcsoport 

mélyinterjú, páros interjú 

megfigyelés 

95% 

85% 

85% 

80% 

63% 

75% 

69% 

58% 

53% 

51% 

hagyományos fókuszcsoport 

személyes megkérdezés 

telefonos megkérdezés 

mistery shopping 

mélyinterjú, páros interjú 
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58% 

58% 

35% 

25% 

5% 

28% 

20% 

33% 

10% 

15% 

15% 

23% 

33% 

65% 

80% 

Kommunikációs csatornák használata 
Használja-e az alábbi információs forrásokat, kommunikációs 

csatornákat a  munkája során?  

Bázis: ügyfél oldal, n=92, piackutatói oldal, n=40  

55% 

57% 

34% 

23% 

10% 

40% 

27% 

35% 

14% 

20% 

4% 

16% 

32% 

63% 

71% 

igen, rendszeresen igen, előfordul 

szakmai blogok, 

online fórumok 

Facebook 

LinkedIn 

Google+ 

Twitter 

96% 

84% 

68% 

37% 

29% 

85% 

78% 

68% 

35% 

20% 

nem igen, rendszeresen igen, előfordul nem 
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Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 

kitöltőnknek a kutatásban való részvételt, reméljük, 

a következő évben is számíthatunk Önökre! 

Klenovszki János 
és az                  csapata 

Köszönettel, 


