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A hét elemzése:
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített cikksorozat második évfolyama.
Ezúttal a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és az aktuális kiadás újdonságait mutatjuk be.

A

z infokommunikáció és
az üzleti szolgáltatások
piacának kutató-tanácsadó specialistájaként a BellResearch 2001 óta éves rendszerességgel készíti el a szakma
egyik legszélesebb körben ismert és alkalmazott hazai felmérését, a Magyar Infokommunikációs Jelentést.
Az átfogó, integrált szemléletű elemzés keresleti aspektusból, tényadatokra alapozva
mutatja be a hazai távközlési, internetes és informatikai
piacokat.
Közel 4000 oldalas terjedelmét és a vizsgált témák komplexitását tekintve a Jelentés a
hazai piac legnagyobb ilyen
jellegű kutatása, amely az elmúlt fél évtizedben módszertani megalapozottságából és
adatainak megbízhatóságából
adódóan a szakma elismert
információbázisává vált.
2002-ben elnyerte Az Év
Infokommunikációs Alkotása
pályázat különdíját is, az ITBUSINESS Leadership Award
2005 zsűrije pedig kiemelkedő pályamunkaként elismerő
oklevéllel jutalmazta.

Adatok a polcról
A „dobozos” elemzés egészben vagy részpiaci modulonként bárki számára megvásárolható, az egyedi kutatásoknál kedvezőbb érték/ár
aránnyal teszi azonnal elérhetővé az eredményeket. A használók között megtalálhatók
az iparág vezető és feltörekvő
szereplői, valamint a szabá12
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lyozó kormányzati intézmények, de költséghatékony információforrásként a Jelentés
olyan, kisebb cégek számára
is elérhető közelségbe hozta a
piaci adatokat, amelyek nem
tudnak saját kutatásokat ﬁnanszírozni.
Közvetlen előnyei mellett
a Jelentés segíti a piaci orientáció erősödését és a marketingszemlélet beépülését is a
hazai üzleti kultúrába – ehhez igyekeznek hozzájárulni
a BellResearch publikációi és
piackutatási sorozatunk is.

Az ICT-gépezet
A keresleti oldali kutatás a teljes üzleti, költségvetési és lakossági piac telekommunikációs és informatikai döntéshozói – vállalati és intézményi
vezetők, illetve háztartásfők
és egyének – megkérdezésével, összesen több mint 8000
kérdőíves interjú alapján készül. A felmérés teljes folyamata során a BellResearch
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kiemelkedő minőségi sztenderdjeit érvényesíti: a nagy
mintás adatfelvételek pontosan tervezett, rétegzett mintavétellel és többdimenziós
statisztikai súlyozással reprezentálják az alapsokaságot,
az elemzők logikailag ellenőrzött és tisztított adatokkal
dolgoznak.
A csaknem az egész évet
átfogó kutatás előkészítése, a
tematika egyeztetése az iparági szereplőkkel a megelőző
év végén kezdődik, januártól
az országos adatfelvételi hullámok és az elemzési munkálatok precíz időterv szerint
folynak. A következő hetekben a lakossági kérdezés kezdődik, és a részpiaci modulok
szintén május elejétől, a menetrend szerint október végéig jelennek meg (az időzítés a Jelentés önálló honlapján, a www.ictreport.hu címen
érhető el).
Ezután tovább folyik az adatok utófeldolgozása, a kutatók az ügyfelek egyedi igényei
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és szempontjai szerint másodelemzéseket készítenek.

Bővülő tematika
Az elmúlt években tematikájában és az elemzések mélységében jelentősen bővült a felmérés. A Jelentés a sztenderd
módon felmért leíró adatok
mellett a piacok fejlődéséhez igazodóan az új, innovatív megoldások, az aktuális „forró témák” iránti attitűdöket és keresletet is vizsgálja.
Emellett a Jelentés értékben
is mindig többet ad a felhasználóknak: a 2005-ös kiadásban a trendek, az összehasonlítások kaptak kiemelt
hangsúlyt, a hatodik évfolyam
pedig olyan komplex modulokkal bővül, amelyekben a
BellResearch kutatói integráltan vizsgálják a konvergens
piacok keresztösszefüggéseit.
Sorozatunk rövidesen a Magyar Infokommunikációs Jelentés friss, 2006-os kutatási ered
ményeivel folytatódik.

