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átadása:  

2019. május 30-

tól  



3 3 3 3 

Vizsgáljuk meg a részleteket! 

Korábbi kutatási adatok tanúsága szerint a személyi kölcsönt felvevők 80%-ánál 
LEGFELJEBB NÉHÁNY HÓNAPPAL A HITELFELVÉTEL ELŐTT 

 merül fel a kölcsön gondolata.  

Számos kutatás az „affinis” vagyis személyi kölcsönt tervező vagy azt el 
nem utasító bankolók véleményének megismerésére törekszik, ezek 

segítségével azonban kevésbé tudjuk megragadni a valós, adott 
helyzetben kialakuló viselkedésmintákat, vagyis 

  

A TÉNYLEGES FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKET ÉS EZEK OKAIT. 

A személyi kölcsön esetében tehát a fogyasztói gondolkodást és a döntést 
befolyásoló tényezőket leginkább 

 VALÓS PÉLDÁKON, KONKRÉT ÉLETHELYZETEKEN KERESZTÜL  

lehetséges megismerni. 

 

A HELYZET  

JELENTŐSÉGE 

Kutatásunkkal mi éppen ezek mélyebb megértésére törekedtünk 
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…mert TÉNYLEGES HELYZETEKET ÉS CÉLOKAT veszünk górcső alá: valós hitelezetteket 

kérdeztünk: akik már vettek fel vagy épp törlesztenek személyi kölcsönt 

 

 

 

 

…mert a részletesen vizsgált helyzeteket, célokat és döntéseket alapul véve 
STATISZTIKAILAG MEGBÍZHATÓ ALAPOKON SZERETNÉNK  

SZEGMENTÁLNI a személyi kölcsönben érintetteket 

Retrospektív megközelítést alkalmazunk 

Kutatási megközelítésünk 

Első kézből szerzünk információkat és a fogyasztói gondolkodást részleteiben megismerhetjük: 
• a személyi kölcsön felvételét indukáló helyzetekről, célokról 
• a döntési helyzetről és az élethelyzetről, amibe ez a döntés beágyazódik 

• a kölcsön melletti döntés legfőbb okairól és ezek esetleges alternatíváiról 
• a pénzintézetek számára esetleg rejtett szempontokról (pl. más számára történő 

kölcsönfelvétel) 
• a döntést alakító tényezőkről és ezek súlyáról 
• a kölcsönfelvétel utólagos megéléséről 

Relatíve nagy mintát veszünk a kölcsönt felvevőkből 
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Az ördög a részletekben rejlik:  
a hitelösszeg felhasználásának alapos vizsgálata 

…mert hiszünk abban, hogy 
átfogó hitelcélokon belül is 
KOMOLY KÜLÖNBSÉG 

LEHET A RÉSZLETES 
HITELCÉLOK KÖZÖTT 

…mert hiszünk abban, hogy a  
figyelemfelkeltő  kommunikációs  

üzenetek megfogalmazására  
és A FOGYASZTÓK IGÉNY  
ALAPÚ MEGSZÓLÍTÁSÁRA  

van szükség, amihez így értékes 

 insight-okat szolgáltathatunk 

A kölcsönfelhasználás és 
az élethelyzetek részletes 

vizsgálatával behatóan 
tanulmányozzuk azt a 

beágyazottságot, 
amelyben egy-egy 

kölcsönfelvételről a 
döntés megszületik 

Lakásfelújítás   
   Lakásbővítés 

       Lakásvásárlás 

         Lakásépítés 

          Kert-melléképület építés vagy felújítás 

           Lakberendezés, bútorvásárlás 

            Háztartási gépek vásárlása 

             Szórakoztató elektronikai eszközök vásárlása 

             Járművásárlás 

           Javítás, helyreállítás 

          Esemény, utazás 

       Egészséggel kapcsolatos kiadások 

      Vállalkozás költségeinek fedezés 

       Tanulás 

        Adósságok rendezése 
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Élethelyzetek: kényszerek vagy célok? 

avagy a kölcsönfelvétel szituációs beágyazottsága 

A személyi kölcsön szóba jöhető alternatíváira is 
kíváncsiak voltunk: mi jöhet szóba, ami kiváltja, hogy 
bankhoz/pénzintézethez/egyéb szolgáltatóhoz 
forduljanak? (pl. kölcsön ismerőstől, meglévő lekötött 
megtakarítás feltörése, vagyontárgy eladása stb.) 

Törekedtünk a hitelfelvételi szituáció lélektani 
oldalának megértésére is: 
• szorult helyzetben segítség vs vágyak, célok 

megvalósítása 

• a kölcsönfeltétel utólagos megélése 

• újraválasztás esélye 

 

Fontos életesemény  
(születés, esküvő,  

munkába állás stb.) 

Munka, jövedelem 

 elvesztés 

Jövedelem  
csökkenése 

Családtag munkájának  
elvesztése, jövedelem  

csökkenése 
Haláleset 

Egészségügyi  
problémák 

Párkapcsolati  
problémák, válás Más hitelek  

miatti eladósodás 

Váratlanul felmerült,  
nem tervezett kiadások 

Olyan tervezett  

kiadások, amelyek  

végül nagyobbnak 
bizonyultak 

Megélhetési  
problémák 

Önálló lakhatás  
megteremtése 

Káresemény, 

 meghibásodás 
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Szegmentáció  - a tájékozódás és a döntési mechanizmusok vizsgálata 

Feltárjuk, hogy milyen SZEGMENSEK, csoportok különíthetőek a kölcsönt felvevők körében 
a felhasználás és a döntés részleteinek mélyebb megismerése alapján (adott helyzetben lévő 
fogyasztókra vonatkozó szegmensek) 

Megismerjük a szegmenseken 
belül: 

 

  az egyes piaci szereplők súlyát 
(ki melyik szegmensben tud 

sikeres lenni) 

 a leginkább vonzó szempontokat 

 a lojalitás szintjét 

 a leghatékonyabb 
kommunikációs csatornákat 

 a tipikus fogyasztót 

A döntési 
szempontok 

szegmensenkénti 
eltérésnek vizsgálata 

Megvizsgáljuk, hogy milyen 
fogyasztói magatartás 

húzódik meg a 
következőkben: 

 

 döntési szempontok 

 saját bank preferálása vs 

idegen szolgáltató 
ajánlatának választása 

 tájékozódási források, 
kalkulátor oldalak szerepe 
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ACBC Conjoint elemzés 

A döntésben mennyire 
fontos a szolgáltató 

márkája? 

Fő árazási paraméterekként a THM 
vagy a törlesztőrészlet kap nagyobb 

fogyasztói figyelmet? 

Mennyire fontos a fix 

törlesztőrészlet? 

Mi a törlesztőrészlet 

preferált értéke? 

Az elemzésbe  
bevont paraméterek: 

A Report ACBC elemzése segítségével az egyes fogyasztói szegmensek esetében is választ kapunk arra, hogy: 
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A vizsgált piaci szereplők 

…mert szeretnénk feltérképezni ezek  
ELFOGADOTTSÁGÁT (vagy éppen esetleges 
elutasítottságát) és szeretnénk feltárni, hogy  

MELY FOGYASZTÓI SZEGMENSEK SZÁMÁRA 

 jelentenek ezek valós alternatívát 

Külön tematikus blokkot szenteltünk a NEM 

HAGYOMÁNYOS KERESKEDELMI BANKI 
SZEREPLŐKNEK: 

KERESKEDELMI BANKOK: 



10 10 10 10 

Részletes  
elemzésünk  
támogatja 

Miben nyújt támogatást elemzésünk? 
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Döntés a személyi 
kölcsön 

felvételéről: 
mikor jön szóba, mik az 
alternatívái, mennyire 
gyors a döntés, ki/mi 
befolyásolja a végső 

döntést 
A legutóbb felvett 
személyi kölcsön: 
paraméterek, törlesztés, 

nehézségek 

Jellemző személyi 
kölcsön 

élethelyzetek: 
pozitív célok , váratlan 

történések, 
kényszerhelyzetek 

(15 fő kategória) 
 

 

A választott 
hitelező 

bank/szolgáltató 
(17 márka mérése) A főbb hitelcélokról 

részletesen: 
• lakás/ingatlan/gépjármű 

vásárlás/felújítás 

• lakberendezés/bútor/háztartási 
gép/műszaki cikk vétel 

• egészséggel, tanulással, 
vállalkozással stb. kapcs. 

kiadások 

• Adósságrendezés stb. 

Egyéb kontextus 
befolyásoló tényezők: 
 Családi előzmények (hitel-

affinitás) 
 Egyéb felvett hitelek 

(lakás/áru, hitelkártya 
használat 

 

Saját bank vagy 
nem saját banktól? 
 megfontolás/kizárás 

 utánajárás 

 

Elégedettség, 
újraválasztás 

Részletes tematika 

Tájékozódás a hitel 
lehetőségekről: 

alternatívák, 
információforrások, 
jellemző utánajárási 

módok 

 

A vonzó személyi 
kölcsön paraméterei: 

 

CONJOINT kutatás és 
elemzés 
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PowerPoint 

feldolgozás 
szegmentációval és 
conjoint elemzéssel 

Részletes táblák 

Elemzési outputok és az elemzés ára 

Személyes  
konzultáció 

opcionális 

Egyedi elemzések 

részkérdésekre 

opcionális 
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Továbblépési lehetőségek 

Hagyományos 
kvalitatív 

kutatások: 
 • NRC mélyinterjúk 

• Customer journey 

interjúk 

• Fókuszcsoportok 

Online kvalitatív 
insight gyűjtés  
az NRC saját 
fejlesztésű  

IPG felületén: 
• Online 

fókuszcsoportok 
(Speed Session) 

Online felületek és 
kreatív anyagok 

tesztelése 
szemkamerával 

kiegészítve 

Reklám koncepció 
tesztek, üzenet 

tesztek 

Customer journey 

kutatás 

• A kölcsönfelvétel 
ügyfélútjának 
felrajzolása 

Konkrét termék 
koncepció 

tesztek 
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Az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. az 
online kutatások piacvezető szolgáltatója.  

Magyarország legelső és legnagyobb 

 online kutatási panelje. 

A freQuest kérdőívszerkesztő, kutatás- és 
panelmenedzsment rendszer a legjobb megoldás 

online panelépítésre, kutatások menedzselésére.  

19 ÉV KUTATÁSI TAPASZTALAT 160 000 FŐS TAGSÁG KOMPLEX KÉRDŐÍV ÉS 
KUTATÁSMENEDZSMENT SZOFTVER 

INNOVATÍV KUTATÁSI ESZKÖZÖK 

STRATÉGIAI TANÁCSADÁS 

SENIOR KUTATÓ CSAPAT 

SPECIÁLIS CÉLCSOPORTOK  
CÉLZOTT ELÉRÉSE  

RÉTEGZETT MINTAVÉTEL 
VÁLTOZATOS KÉRDÉSTÍPUSOK,  

RESZPONZÍV KÉRDŐÍVEK 

MAGAS VÁLASZADÓI ÉLMÉNY 

CÉGRE SZABOTT KÉRDŐÍV ARCULAT 

ÜGYFÉLIGÉNYRE SZABOTT KUTATÁSI 
MEGOLDÁSOK 

AUTOMATIZÁLT ADATVIZUALIZÁCIÓ 

Az NRC bemutatása 
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NRC referenciák ACBC Conjoint referenciáink 



16 16 16 16 16 16 16 

Gyenes Edina 
tanácsadó 

20 éve dolgozom piackutatási 
területen. 2006-tól kezdődően a 

pénzügyi szektor kutatásaira 
specializálódtam, majd 2010-től 

multinacionális banki környezetben 
ügyfél-elégedettség mérési 

osztályvezetőként dolgoztam.  
2017-től ugyancsak pénzügyi 

szolgáltatási területen foglalkoztam 
az ügyfélélmény mérésekhez 

kapcsolódó kutatásokkal, KPI-okkal, 

elemzésekkel és ezek belső 
kommunikációjával. 

Molnár Zoltán 
senior kutató, 

kutatási csoportvezető 

Gyakorlott piackutató vagyok 
immár több mint 20 év 

tapasztalattal a hátam mögött. A 
pénzügyi kutatások a fő területem, 
de a telekommunikációs szektor is 
közel áll hozzám. Az NRC pénzügyi 
kutatásokkal foglalkozó divízióját 

vezetem. Mint az adatok szakértője 
szeretek kreatív és ötletes 

megoldásokkal szolgálni a munka 
során felmerülő kihívásokra. 

Füredi Andrea 

kutató 

3 év projekt koordinátori és  
kutatói tapasztalattal rendelkezem, 

elsősorban az FMCG és pénzügyi 
kutatások állnak közel hozzám. 
Kiemelkedő skilljeim vannak az 

adatvizualizációban, így jelentős 
szerepem van a csapatom 

bonyolultabb kutatási 
eredményeinek tolmácsolásában  

az ügyfelek felé.  

A piackutatás területén szerzett  
több éves tapasztalatomnak 

köszönhetően jól ismerem mind 
 az adatfelvételi, mind a kutatási 

folyamatokat. A pénzügyi szektorral 
egy éve foglalkozom, amely idő alatt 

átfogó képet kaptam a piacról. 
Mindezek hozzájárulnak ahhoz,  
hogy a kutatási eredményekből  

a legtöbbet hozzam ki az 
ügyfelek számára. 

Kozák Anna 

kutató 

Az NRC pénzügyi kutatási csapata 
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NRC 

Xperience 

Gyenes Edina 
tanácsadó, 

ügyfélkapcsolati menedzser 

edina.gyenes@nrc.hu 

+36 30 434 91 60 


