Rádiós közönségmérés
2018-tól

A mérés módszertana
Mérési eljárás, elemszámok, adatközlés

Az új módszertan
kialakulásának körülményei
• Az NMHH közbeszerzési kiírás határozza meg a
mérés részleteit.
• Az NMHH a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a
rádiós szervezetekkel, a rádiós médiaszolgáltatókkal
és az ügynökségekkel, saleshouse-okkal.
• Az egyeztetés eredményét hozta összhangba a
rendelkezésre álló keretösszeggel és a
lehetőségekkel.
• A közbeszerzés folyamán ajánlattevői részről nem
volt mód változtatni a kiírt szakmai tartalmon.

Mért rádiók csoportosítása
módszertani áttekintés
I. komponens
A csoport:
országos és
budapesti rádiók

I. komponens
B csoport:
megyei jogú városok,
megyeszékhelyek
rádiói és 100 ezer
fősnél népesebb
hálózatos
vételkörzetek

II. komponens:

egyéb helyi rádiók

Többletfeladat:
csak online
hallgatható rádiók
mérése
(2018 Q3-tól)

naplós mérés

naplós mérés

telefonos DAR mérés

naplós mérés

15 perces slotok

15 perces slotok

15 perces slotok

hétköznap/hétvége

15+

15+

15+

15+

N = 8 251
napló/negyedév

N = 500
napló/vételkörzet

N = 500
(kis vételkörzetek
esetén min. 300)
interjú/vételkörzet

N = 33 000
napló / év

adatközlés havonta

adatközlés
negyedévente

adatközlés félévente

adatközlés évente

havonta .xlsb fájl,
negyedévente
hosszabb elemzés

negyedévente .xlsb fájl,
negyedévente
hosszabb elemzés

félévente .xlsb fájl,
félévente közlemény

output évente

platform mérése

platform mérése

-

-

A 2018-as mérések
adatszolgáltatási dátumai
Átmeneti időszak
o

2018. január: Kantar Hoffmann–Mediameter rádiós mérési eredmények (országos és budapesti:
2017. október-december adata)

o

2018. február: NMHH-féle DAR mérési eredmények (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. január,
bevezetéskori kísérleti párhuzamos futás adatai)

o

2018. március: NMHH-féle mérési eredmények (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. január-február
rendhagyó adatszolgáltatás)

Átmeneti időszak vége, új rend szerinti adatszolgáltatás
o

2018. április: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ és ‚B’ csoport: 2018. január-március adata)

o

2018. május: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. február-április adata)

o

2018. június: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. március-május adata)

o

2018. július: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ és ‚B’ csoport: április-június,
II. komponens: 2018. január-június adata)

o

2018. augusztus: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. május-július adata)

o

2018. szeptember: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. június-augusztus adata)

o

2018. október: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ és ‚B’ csoport: 2018. július-szeptember adata)

o

2018. november: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. augusztus-október adata)

o

2018. december: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ csoport: 2018. szeptember-november adata)

o

2019. január: NMHH-féle naplós (I. komponens ‚A’ és ‚B’ csoport: október-december,
II. komponens: 2018. július-december adata)

Minőségbiztosítás
• Új elem, hogy a kutatócégeken kívül az NMHH
auditálja az adatokat.
• Az NMHH minőségbiztosítási rendszere a
következőkre terjed ki:
•
•
•

Szakmai módszerek/protokollok (pl. kvóták, súlyozás stb.) jóváhagyása és
ellenőrzése
Adatbázis (SPSS) ellenőrzése, validálása
Publikált adatok és outputok ellenőrzése

• Az NMHH minőségbiztosítása két lábon nyugszik:
•
•

Belső elemző/statisztikai csoport
Média- és közönségkutatásokban járatos, azt egyetemen oktató,
külsős szakember

Az adatok átadása,
publikálása
Nyílt és zárt státus, egyéb felhasználók, publikálás

Adatokra jogosultak köre
Mérési eredményeket kap:

– NMHH (adattulajdonos)
– mért rádiós médiaszolgáltatók
– egyéb felhasználók:

„amely felhasználónak legalább egy, az NMHH-nál
nyilvántartásba vett médiaszolgáltatóval
médiaügynökségi, vagy médiaértékesítési (ún. Sales
House) szerződése van hatályban”

„Az egyéb felhasználó jogosultságát a rádiós médiaszolgáltató fent
meghatározott tartalommal és az egyéb felhasználóval kötött
szerződése alapadatait tartalmazó (szerződést kötő felek neve,
szerződés hatályba lépésének napja, időtartama, tárgya) teljes bizonyító
erejű nyilatkozatával igazolja Ajánlattevő felé, Ajánlattevő köteles a
nyilatkozatokat ellenőrizni, megfelelő tartalmú nyilatkozat hiányában a
hozzáférést az egyéb felhasználótól megtagadni. Egyéb felhasználó
hozzáférési jogosultsága kizárólag az alapul szolgáló szerződés
időtartamáig és a vele szerződésben álló médiaszolgáltató adatokhoz
való hozzáférési jogosultságának mértékéig terjedhet.”

Nyílt és zárt státus,
rádiós és egyéb felhasználó
nyílt

zárt

rádiós médiaszolgáltató

minden nyílt státusú rádió
adatát megkapja, az ő
saját adatát is minden
nyílt státusú felhasználó
(rádió vagy egyéb
felhasználó) megkapja

csak a saját adatát
kapja meg

egyéb felhasználó
(ügynökség, saleshouse)

ha az a rádió nyílt státusú,
csak annak a rádiónak
amelyik révén adatot kap
(rádióknak) az adatát
(a köztük fennálló
kapja meg, amelyik révén
szerződés alapján),
adatot kap (a köztük
minden nyílt státusú rádió
fennálló szerződés
adatát megkapja
alapján)

nem szerződő rádiós médiaszolgáltató:
- nem kap adatot
- a nyílt státusú adatok között szerepel (látható az eredménye)
Nyílt vagy zárt státus visszamenőleg nem módosítható, csak a jövőbeli
mérési eredményekre vonatkozóan lehet a státus módosítását
kezdeményezni.

Szerződés, adatpublikálás
Adatbázis felhasználási szerződés:

„Ajánlattevő [...] köteles a rádiós médiaszolgáltatókkal és egyéb felhasználókkal
az eredmények megismerését lehetővé tevő adatbázis felhasználási szerződést
kötni.”

Adatok publikálási lehetősége:

„Ajánlattevő az adatbázis-felhasználási szerződésben köteles meghatározni az
eredmények felhasználásának, így különösen nyilvánosságra hozatalának illetve
3. személy részére történő átadásának feltételeit, a nem szerződésszerű
felhasználás jogkövetkezményeit. Biztosítani szükséges azt is, hogy amely
médiaszolgáltató nem járult hozzá, hogy a nyílt felhasználói csoportban
szerepeljenek az adatai, annak ezek az adatok egyéb felhasználó útján se
legyenek átadhatók. Köteles az Ajánlattevő szerződéses feltételként előírni
továbbá, hogy a rádiós médiaszolgáltatók
• csupán saját működésükre vonatkozó adataikat
• módosítás nélkül,
• a forrás megjelölésével
fedhetik fel harmadik személy előtt, vagy hozhatják nyilvánosságra, az egyéb
jogosultak az adatokat kizárólag üzleti tevékenységük körében, az ahhoz
szükséges mértékben használhatják fel.”
„Az adatszolgáltatás két főbb ügyfélkörre osztható.
1) Nyílt: azokat a rádiós médiaszolgáltatókat és az általuk jelölt egyéb felhasználókat tartalmazza, akik hozzájárulnak adataik rádiós
médiaszolgáltatók és egyéb jogosult felhasználók előtti publikálásához. A rádiós médiaszolgáltatók a saját adataikon felül a mért rádiók
adataihoz akkor férhetnek hozzá, ha nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak saját adataik többi rádiós médiaszolgáltató és egyéb felhasználó
számára történő átadásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a rádiós médiaszolgáltató kizárólag a saját adatainak megismerésére jogosult.
2) Zárt: azon rádiós médiaszolgáltatókat foglalja csoportba, amelyek a fenti közléshez nem járultak hozzá, ezen rádiós médiaszolgáltatók, illetve
az általuk megbízott egyéb felhasználók csak saját, illetve a megbízó működésére vonatkozó adatok megismerésére jogosultak.”

Új rádiók adatai
• A tender műszaki
egyértelműen.

leírása

nem

rendelkezik

erről

• Attól függ, nyílt vagy zárt státusba kéri-e magát az
újonnan megjelenő rádiós médiaszolgáltató.

• Az NMHH felé jelezni kell, hogy az NMHH frissítse a
mérendő rádiók listáját a megfelelő vételkörzeti
településekre vonatkozólag (mérési komponens és
csoport szerint). (A kutató konzorcium önhatalmúlag
nem módosíthatja a mért rádiós listát.)
• Adatot az új belépő legkorábban az NMHH jelzése után
kezdődő mérési időszakon alapuló adatközléssel kaphat.

Rádiós napló
Így néz ki
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Offline napló

