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Ebben a tanulmányban a magyar 
okostelefon-használók változó szokásait 
szeretnénk megismerni, és megérteni, hogy 
a tapasztalt változások hogyan alakítják 
át a magyarországi infokommunikációs 
technológiai (IKT) piacot.

2015-ben online felmérést készítettünk 1.500 fő bevonásával. 
A válaszadók Magyarország három régiójának (az 
ország középső, keleti és nyugati része) 15-64 éves korú 
okostelefon-használói közül kerültek ki. Ez a tanulmány  
3,1 millió magyart reprezentál, ami a lakosságnak körülbelül 
31%-a.

A jelentés az Ericsson ConsumerLab 2014 évi Helyhez 
kötöttség nélkül (Liberation from Location) című 
tanulmányából, valamint az Ericsson ConsumerLab 2014-
es Analitikai Platformjától származó adatpontokat is 
tartalmaz. A jelentés emellett számos nyugat-európai ország 
okostelefonnal rendelkező internet-használóit is elemzi és 
összehasonlítja.

A Helyhez kötöttség nélkül című tanulmányban vizsgált 
nyugat-európai országok közül szerepel ebben a jelentésben 
Ausztria, Dánia, Németország, Olaszország, Svédország 
és az Egyesült Királyság. Az Ericsson ConsumerLab 2014-
es Analitikai Platformjából a következő nyugat-európai 
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Az Ericsson ConsumerLab 20 éves tapasztalattal rendelkezik 
az emberi viselkedés és értékek tanulmányozása terén; 
többek között azt vizsgálják, mit tesznek, és hogyan 
gondolkoznak az IKT-termékekről és szolgáltatásokról. Az 
Ericsson ConsumerLab egyedülálló bepillantást nyújt a piaci és 
fogyasztói irányzatokba.

Az Ericsson ConsumerLab egy globális fogyasztói kutatási 
programon keresztül szerzi az ismereteit, amelynek keretében 
évente 100.000 személlyel készítenek interjúkat több mint 40 
országban és 15 nagyvárosban – ez statisztikailag 1,1 milliárd 
ember véleményét reprezentálja.

A kutatások során kvantitatív és kvalitatív módszereket 
egyaránt alkalmaznak, és több száz órát töltenek el a 
különböző kultúrákat képviselő fogyasztókkal. Az Ericsson 
ConsumerLab szoros kapcsolatra törekszik a piacokkal 
és a fogyasztókkal, ezért elemzői minden olyan régióban 
megtalálhatók, ahol az Ericsson jelen van, így mélyreható 
globális ismeretekre tesznek szert az IKT-piacról és üzleti 
modellekről.

Valamennyi jelentés megtalálható a következő linken: 
www.ericsson.com/consumerlab

A FOGYASZTÓ HANGJA

országokat vettük bele ebbe a tanulmányba: Ausztria, 
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, 
Görögország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, 
Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.
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ÁLLANDÓ MOZGÁSBAN

FŐBB 
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az online szolgáltatásokhoz és a csatlakoztatott eszközökhöz 
való fokozott hozzáférés a világ számos országában 
megváltoztatja a fogyasztók életmódját. Az elmúlt néhány 
évben a magyarok egyre több időt töltöttek az interneten, míg 
mostanra elérték a nyugat-európai felhasználási szinteket. A 
magyarok azonban nem csak a jelenleg számukra elérhető 
szolgáltatásokat veszik igénybe – a lehető legjobb újdonságot 
is szeretnék megkapni.

Sokan tervezik, hogy új eszközöket vásárolnak és 
érdeklődnek az új szolgáltatások iránt is. Az elkövetkező 
években létfontosságú lesz a fogyasztók elégedettségének 
fenntartása és az elvárásaik kielégítése. Ebben fontos 
szerepet játszanak majd a költségek, mivel a magyarok 
értéktudatos fogyasztóknak bizonyultak.  

Fontos a megkülönböztetés és a 
fogyasztói elköteleződés

 A magyar fogyasztók semmi 
különlegeset nem találnak azokban 
a szolgáltatásokban és ajánlatokban, 
amelyeket a jelenlegi vagy korábbi 
szolgáltatójuk nyújt.

A fogyasztók úgy látják, hogy a 
szolgáltatás minősége, a márka 
és a hálózati teljesítmény azok a 
kulcstényezők, amelyek alapján 
szolgáltatót ajánlanak. A felárfizetési 
hajlandóságot befolyásoló fontos 
tényezők a vélt érték és a fogyasztói 
részvétel.

A jelenlegi piaci ajánlatok nem felelnek 
meg a fogyasztók várakozásainak

A nyugat-európaiak több mint 50%-a 
elégedett a mobilszolgáltatója által kínált 
ár-érték aránnyal és ügyféltámogatással. 
Ezzel szemben a magyar fogyasztóknak 
mindössze 34%-a elégedett az ár-érték 
aránnyal és 41%-a az ügyféltámogatással.

A fogyasztók 68%-a váltana 
szolgáltatót a megfelelő tarifa- és 
adatcsomag hiánya miatt, 49% váltana 
hálózattal kapcsolatos problémák 
miatt, és 31% menne át másik 
szolgáltatóhoz a pontatlan számlázás 
illetve a gyenge ügyfélszolgálat miatt.

Határozott érdeklődés mutatkozik a 
digitális és az új szolgáltatások iránt

2012 - 2014. között 10%-kal nőtt a 
táblagép tulajdonosok száma, és a 
fogyasztók 11%-a tervezi, hogy beszerez 
egyet a közeljövőben.

A magyar okostelefon-használók  
33%-át érdekli a hálózatba kapcsolt 
otthon, és 25%-a érdeklődik a zene vagy 
videó streaminget biztosító előfizetéses 
szolgáltatás iránt.

Soha nem vettek még ilyen sokan igénybe 
digitális szolgáltatásokat Magyarországon

2012 - 2014. között 41 illetve  
16%-kal nőtt azoknak a fogyasztóknak 
az aránya, akik közösségi hálózatokat 
használnak, illetve videót néznek.

96 illetve 90%-ra nőtt azoknak 
a fogyasztóknak az aránya, akik 
e-mailszolgáltatást vesznek igénybe, 
illetve interneznek.



A DIGITÁLIS ROBBANÁS

A magyar okostelefon-használók a digitális szolgáltatásokat 
mobil eszközök használatával veszik igénybe, és egyre több 
időt töltenek online. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a 2012-
2014. közötti időszakban egyenletesen nőtt Magyarországon 
a táblagépek száma, míg a PC és laptop tulajdonosok 
aránya változatlan maradt.

2012 - 2014. között 4%-ról 14%-ra emelkedett a táblagép 
tulajdonosok aránya, míg ugyanez a mutató Nyugat-
Európában 17%-ról 49%-ra nőtt. 

1. ábra: Eszközbirtoklás és otthoni internet hozzáférés

Forrás: Ericsson ConsumerLab Analitikai Platform, 2012. és 2014., 15 nyugat-európai ország és Magyarország
Bázis: Okostelefonos internetezők, 16-65 éves korosztály

Mobil kapcsolatok terén azonban Magyarország – ahol az 
okostelefon-használók 71%-a rendelkezik mobil szélessáv 
előfizetéssel – még lemaradásban van Nyugat-Európával 
szemben, ahol ez az arány 84%.  

A mobil eszközök és a csatalkozási lehetőségek a magyarok 
életének részévé váltak. Tekintve, hogy sokan készülnek 
megvenni életük első táblagépét, a táblagép tulajdonosok 
aránya az elkövetkező 6 hónapban várhatóan eléri a  
25%-ot. Az okostelefon-használók 13%-a tervez laptop 
vásárlást, és 12%-uk szeretne otthonra internet elérést. Az 
adott eszköz jelenlegi tulajdonosainak 13%-a váltana az 
okostelefonja következő verziójára, míg 8%-uk cserélné le 
táblagépét egy újabbra.
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Magyarország Nyugat-Európa
2012 2014

PC/laptop

Táblagép

Televízió

Internet  
95%

96%

84%94%

91%

49%

75%

17%

4%

79%

72%

80%

49%

14%

67%

47%

A táblagép tulajdonosok száma a 
2012 - 2014. közötti időszakban 
4%-ról 14%-ra nőtt
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A mobilitás iránti növekvő érdeklődésnek köszönhetően a 
magyarok sokféle online tevékenységet végeznek különböző 
eszközökön. A magyar okostelefon-használók 90%-a 
internetezik, 94%-uk használ közösségi oldalakat és 96%-uk 
küld e-mailt. 2012 óta a felsorolt tevékenységek mindegyike 
kifejezett növekedést mutatott. A magyar fogyasztók 
részvételi szintje ezekben az online tevékenységekben igen 
hasonló ahhoz, amit a nyugat-európai fogyasztóknál látunk 
(2. ábra).

A magyarok valamennyi online tevékenység közül a 
közösségi médiát tartják a legfontosabbnak. A magyar 
okostelefon-használók 38%-a mondja azt, hogy az 
internetezésre fordított ideje jelentős részét valamilyen 
közösségi hálón tölti, míg ugyanez Nyugat-Európában 
csak 27%. A magyar 16-24 éves okostelefon-használók 
számára különösen fontos a közösségi média és az internet. 
Közösségi média, internet- és eszközhasználatuk megfelel a 
nyugat-európai szinteknek, amint azt a 3. ábra mutatja.

2. ábra: Online tevékenységek felhasználói eszköz fajtánként

3. ábra: Az internet és a közösségi média jelentősége

Forrás: Ericsson ConsumerLab Analitikai Platform, 2012. és 2014., 15 nyugat-európai ország és Magyarország
Bázis: Okostelefonos internetezők, 16-65 éves korosztály

A magyarok internet használata a nyugat-
európaihoz hasonló szinten áll

 
Az internetkapcsolat a 16-24 
évesek számára a legfontosabb Magyarország 16-24 éves magyarok Nyugat-Európa

Magyarország Nyugat-Európa
2012 2014

Többféle 
eszközzel 

csatlakozom a 
netre

Egész nap 
folyamatosan 
használom az 

internetet

Sok időt 
töltök online 
a közösségi 

médián

Nem hiszem, 
hogy tudnék 

közösségi média 
nélkül élni

21%

16%

Közösségi hálók 89%64%

94%53%

Személyes 
e-mailek 

fogadása/
küldése

98%69%

96%46%

Azonnali 
üzenetküldés

80%49%

67%61%

Internetezés
96%82%

90%61%

Élő videó nézés 72%57%

51%35%

 48%  64%

35%

33%

47% 38%

 45%  62%  52%

27%

Forrás: Ericsson ConsumerLab Analitikai Platform, 2012. és 2014., 15 nyugat-
európai ország és Magyarország
Bázis: Okostelefonos internetezők, 16-65 éves korosztály



Kutatásunk azt mutatja, hogy a magyar okostelefon-
használók a korábbi évekhez képest lényegesen 
kevesebb időt töltenek az interneten személyi számítógép 
és laptop használatával. 2012-ben például az online 
eszközhasználattal töltött idő 72%-át tette ki a személyi 
számítógép és laptop használat, míg ugyanez 2014-ben már 
csak 54% volt. 2012-ben az internetezéssel töltött időnek 

csupán 3%-ában használtak táblagépet, míg ez az arány 
2014-re 20%-ra nőtt.

A magyarok ma már az idejüknek csaknem ugyanakkora 
részét töltik internetezéssel a különböző eszközökön, mint a 
nyugat-európai okostelefon-használók (4. ábra).

Forrás: Ericsson ConsumerLab Analitikai Platform, 2012. és 2014., 15 nyugat-európai ország és Magyarország
Bázis: Okostelefonos internetezők, 16-65 éves korosztály
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4. ábra: Az online töltött idő megoszlása eszközök szerint

Magyarország Nyugat-Európa

2012 2014

PC/laptop

Mobil

Táblagép

51%77%

25%13%

24%10%

54%72%

26%25%

20%3%

A táblagépek teszik ki 
interneten töltött teljes idő 
20%-át
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A magyar okostelefon tulajdonosok egyre több új 
szolgáltatással és tevékenységgel találkoznak, mint például 
a hordható készülékek, a közösségi felfedezés (social 
discovery), a média streaming szolgáltatások, az okos 
autók és otthonok. Ezeket a megoldásokat részletesen 
is ismerteti az 5. ábra. A felhasználók érdeklődése az 
új szolgáltatások némelyike iránt a nyugat-európaihoz 
hasonló, amint azt az 5. ábra is mutatja.   

5. Ábra: Érdeklődés az új szolgáltatások iránt

Forrás: Ericsson ConsumerLab Analitikai Platform, 2014., 15 nyugat-európai ország és Magyarország
Bázis: Okostelefonos internetezők, 16-65 éves korosztály

MI JÖN EZUTÁN?

Magyarország Nyugat-Európa

33%

49%

Csatlakoztatott/okos otthon
Otthonunk összekapcsolása más eszközökkel vagy az 
internettel, melynek révén szabályozhatjuk például a 
hőmérsékletet, a világítást, vagy zenét játszhatunk le egy 
audiorendszeren a mobiltelefonunkon vagy PC-n keresztül.

27%

28%

Több képernyő párhuzamos használata 
(screenstacking/multiscreening)
Több eszköz egyidejű használata, pl. mobiltelefon használat 
tévénézés közben

25%

19%

Közösségi felfedezés (social discovery)
Internetes szolgáltatás igénybevétele új emberek 
megismerése érdekében, akár szakmai, akár személyes 
célból (pl. Tinder, LinkedIn)

17%

28%

Digitális önismeret/Quantified self
A személyes adatok, például a testedzés, az alvás vagy 
kalóriabevitel figyelemmel kísérése egy alkalmazáson vagy 
hordható eszközön keresztül.

29%

34%

Csatlakoztatott/okos autó
Az autónk összekapcsolása más eszközökkel, melynek révén 
alkalmazásokat tölthetünk le vagy a járművön keresztül online 
szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, vagy a telefonunkról 
szabályozhatjuk az autó bizonyos funkcióit.

27%

37%

3D nyomtatás
Fizikai tárgyak létrehozása 3D nyomtató segítségével

25%

23%

Média streaming szolgáltatások
Zene vagy videó streamelése előfizetéses szolgáltatáson 
keresztül (pl. Spotify, Netflix)

11%

21%

Közösségi megosztás/P2P economy
Bitcoin vásárlása vagy eladása, peer-to-peer piaci részvétel 
(pl. Airbnb, Kickstarter), vagy kölcsönzés/kölcsönvétel más 
személyeknek /személyektől ahelyett, hogy bankhoz vagy 
lakásépítő szövetkezethez fordulnánk

A csatlakoztatott 
autók és otthonok 
a legnépszerűbb új 
szolgáltatások. 



Igény a SEBESSÉGre

Az online szolgáltatások használatának elterjedésével 
és az új szolgáltatások iránti érdeklődés fokozódásával 
párhuzamosan egyre fontosabbá válik mindennapi 
életünkben a csatlakozás lehetősége.

Ahogy a fogyasztók gyorsabb mobilhálózatra váltanak, 
úgy vesznek igénybe egyre több szolgáltatást. Például 

a gyorsabb mobilhálózathoz csatlakozó okostelefon-
használók közül többen töltenek le alkalmazásokat 
(62%),  használnak navigációs szolgáltatásokat (63%) 
és streamelnek videókat (47%), mint a lassabb hálózatot 
használó okostelefon tulajdonosok (2. ábra). Az okostelefon-
használók 4G mobil előfizetéssel rendelkező 22%-a minősül 
korai alkalmazónak, ők alakítják a felhasználási trendeket. 
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6. ábra: A gyorsabb hálózatokon nagyobb a felhasználás

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály

A 3G felhasználók 62%-a 
tölt le alkalmazásokat az 

okostelefonján a mobilhálózatán 
keresztül, szemben a 2G 
felhasználók 30%-ával 

 
 
 
 

A 3G felhasználók 
63%-a használ navigációs 

szolgáltatásokat az 
okostelefonján mobilhálózaton 

keresztül, szemben a 2G 
felhasználók 40%-ával 

 
 
 
 

A 4G felhasználók 47%-a indít 
VoiP/internetalapú hívást az 

okostelefonján mobilhálózaton 
keresztül, szemben a 3G 
felhasználók 36%-ával

 
 
 
 
 

A 4G felhasználók 
47%-a streamel videót az 

okostelefonján mobilhálózaton 
keresztül, szemben a 3G 
felhasználók 37%-ával



Az új digitális szolgáltatások iránti növekvő fogyasztói 
érdeklődés hatására változnak a szokások és az elvárások. 
A gyorsabb mobilhálózatokhoz csatlakozó okostelefon-
használók elvárásai eltérőek. A gyorsabb mobilhálózatokat 
használó okostelefon tulajdonosok 47%-a több 
adatszolgáltatást venne igénybe, ha alacsonyabbak 
lennének az árak, és több mint 40%-uk használna több 
mobil alkalmazást, ha megbízható mobil adatkapcsolattal 
rendelkezne.

A magyarok érték-tudatosak. Amellett, hogy alacsonyabb 
árakat várnának el, 42%-uk figyelemmel kíséri az 
okostelefonja adatfogyasztását, nehogy túllépje a 

megengedett keretet és extra költségei merüljenek fel. 
A tanulmány kiderítette, hogy az okostelefon-használók 
68%-a váltana szolgáltatót, ha a jelenlegi szolgáltatójától 
nem kapna megfelelő tarifacsomag és adatcsomag ajánlatot. 
Ezzel szemben a nyugat-európai okostelefon-használóknak 
csupán 33%-a cserélne ilyen okból szolgáltatót. Továbbá 
a magyarországi okostelefon-használók 49%-a váltana 
a hálózattal kapcsolatos problémák miatt, mint pl. a 
hanghívással, adatkapcsolattal és hálózati lefedettséggel 
kapcsolatos problémák. További 31% a pontatlan számlázás 
és a gyenge minőségű ügyfélszolgálat miatt keresne másik 
szolgáltatót. (8. ábra).
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ÉRTÉK ÉS
ELVÁRÁSOK 
7. ábra: Az okostelefon használat során szerzett tapasztalatok és benyomások a különböző hálózatokban (százalék)

8. ábra: Szolgáltató váltás okai

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály
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AZ ELÉGEDETTSÉGEN TÚL

MENNYI A 
TAPASZTALATI 
INDEX?

?

A magyar okostelefon-használók mobilszolgáltatójukkal 
való általános elégedettsége hasonló szinten áll, mint a 
nyugat-európaiaké. Az elégedettségi szintjük azonban 
lecsökken, amint az ár-érték arány kerül szóba, mivel ezzel 
mindössze 34%-uk elégedett, szemben a Nyugat-Európában 
mért 50%-kal. Nyilvánvaló a különbség az ügyféltámogató 
szolgáltatásokkal elégedett felhasználók arányát tekintve is: 
Magyarországon 41%, míg Nyugat-Európában 51% (9. ábra).

A fogyasztók úgy érzik, hogy az összes szolgáltatónál hasonló 
tapasztalatokat szereznének. Ez egyértelműen kiderül a 
fogyasztói tapasztalatok 10. ábrán látható értékeléséből, 
amely a mobilszolgáltatókkal való elégedettség alapján 
készült. Az ábra a felhasználók jelenlegi szolgáltatójával 
való elégedettségi szintjét mutatja szemben azokkal a 
szolgáltatókkal, akiknél korábban volt előfizetésük. Zavart 
okozhat, hogy nem tesznek különbséget a mobilszolgáltatók 
között, mivel igény van olyan ajánlatok és szolgáltatások iránt, 
amelyek megfelelnek a fogyasztók elvárásainak.

9. ábra: Elégedettség a jelenlegi mobilszolgáltatóval

10. ábra: Fogyasztói tapasztalatok a mobilszolgáltatókkal 

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály

Forrás: Ericsson ConsumerLab, Helyhez kötöttség nélkül 2014., Változás közeleg, 
Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály
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Ügyfélkapcsolat
A telefonos ügyfélszolgálat és a 
szolgáltató által nyújtott egyéb 
támogatási formák megítéléseÉrzékelt márka imázs

A szolgáltató márkájáról 
kialakított kép, pl. divatos, 
innovatív, prémium kategóriás 
vagy kifinomult stb.
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A FOGYASZTÓI ELKÖTELE-
ZŐDÉS FENNTARTÁSA
A magyar fogyasztók aktívan használják a digitális 
szolgáltatásokat, és új eszközök vásárlását, további 
kapcsolatok létesítését tervezik. A jelenlegi piaci ajánlatok 
azonban nem felelnek meg az elvárásaiknak. A fogyasztók 
emellett értéktudatosak is, és megfelelő árú csomagajánlatok 
megjelenése esetén készek váltani. Az elvárásokat úgy 
lehet teljesíteni, hogy a mobilszolgáltatók javítják a 
fogyasztók elköteleződését. A 11. ábra ismerteti a fogyasztói 
elköteleződést erősítő tényezőket. A fogyasztói elköteleződés 
mértékének két fontos mutatója a márkaajánlás és a 
felárfizetési hajlandóság.  

A márkaajánlás vagy a Net Promoter Score (NPS, 
ügyfelek általi továbbajánlás valószínűsége) azt méri, 
hogy a fogyasztók milyen valószínűséggel hajlandók a 
szolgáltatójukat a barátaiknak és családtagjaiknak ajánlani. 
Egy másik fontos mutató a fogyasztók hajlandósága arra, 
hogy egy szolgáltató szolgáltatásáért a versenytársaihoz 
képest többet fizessenek, ugyanolyan előnyökért cserébe.

  

11. ábra: A fogyasztói elköteleződést erősítő tényezők

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016

Hálózati teljesítmény
A hang- és adathálózatok 
teljesítménye a különböző 
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Vélt érték
A díjak megítélése, pl. tisztességesek 
és ésszerű mértékűek, összhangban 
állnak a szolgáltató által nyújtott 
minőséggel

Bizalom
A szolgáltató akkor számít 
megbízhatónak, ha hozzáértőnek 
és tisztességesnek tartják, nem 
opportunista és odafigyel az 
ügyfeleire

Fogyasztói részvétel
A részvétel egyrészt azt jelenti, hogy 
párbeszédet folytatnak az ügyfelekkel 
a termékek és szolgáltatások 
megtervezéséről, másrészt a szolgáltató 
hisz abban, hogy az ügyfelek bevonásával 
magasabb értéket hozhat létre 

Szolgáltató váltás 
költségei
A szolgáltató váltás 
vélt költségei, a váltás 
bonyolultsága és az azzal 
járó költségek
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A magyar okostelefon-használók a szolgáltatás 
minőségét, a hálózati teljesítményt, a márka imázst és az 
ügyfélkapcsolatot értékelték, mint olyan tényezőket, amelyek 
meggyőzhetik őket arról, hogy egy adott márkát másoknak 
is ajánljanak (12. ábra). A felárfizetési hajlandóságukat a 

fogyasztó által érzékelt érték, a szolgáltató iránti bizalom 
valamint az befolyásolja, hogy mennyire tartják lényegesnek 
a fogyasztók bevonását a szolgáltatások megtervezésébe 
(13. ábra).

12. ábra: A márkaajánlást befolyásoló tényezők (NPS)

1% Szolgáltató váltás költségei 3% Szolgáltató váltás költségei
4% Hálózati teljesítmény

9% Ügyfél-
kapcsolat

13. ábra: A felárfizetési hajlandóságot befolyásoló tényezők

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály
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Egy változó piacon a mobilszolgáltatóknak fenn kell tartaniuk 
az ügyfeleik elkötelezettségét. Habár a vélt érték, a bizalom 
és a fogyasztói elégedettség fontos szerepet játszik abban, 
hogy az okostelefon-használók hajlandók-e felárat fizetni, az 
egyes szolgáltatók teljesítménye között nincsen számottevő 
különbség.

Fontos azt is megjegyezni, hogy bár a fogyasztók magasra 
értékelték az NPS-t befolyásoló tényezőket (márka imázs, 
hálózati teljesítmény, ügyfélkapcsolat és a szolgáltatás 
minősége), nincsen számottevő különbség a szolgáltatók 
között.

Forrás: Ericsson CosumerLab, Változás közeleg, Magyarország, 2016
Bázis: Okostelefon-használók, 16-64 éves korosztály

14. ábra: A szolgáltatók megítélése az egyes fogyasztói elkötelezettséget befolyásoló tényezők alapján (0-10 pontig terjedő skálán)
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áttörés A LÁTHATÁRON

A magyar okostelefon-használók változó magatartása 
változásokat indított el az ország IKT környezetében. 
Az eszközbirtoklás tekintetében Magyarország elmarad 
ugyan Nyugat-Európa mögött, ugyanakkor minden 
eddiginél több magyar felhasználó tölti ideje egy részét az 
interneten. Ez világosan látszik, ha összevetjük a digitális 
szolgáltatások 2012-es és 2014-es igénybevételét

Változnak a szokások, a magyarok pedig a személyi 
számítógépekről és laptopokról fokozatosan áttérnek a 
mobil eszközökre. Aktívabban vesznek részt a közösségi 
médiában, több e-mailt és azonnali üzenetet küldenek. 
A 2012-2014-es időszakban 29%-kal nőtt az internetező 
okostelefon-használók aránya, 41%-kal többen látogatják 
a közösségi oldalakat és 16%-kal többen néznek élő 
videót. A fiatal magyar okostelefon-használók minden 
más csoportnál aktívabban vesznek részt a közösségi 
médiában. Internet használatuk mértéke megfelel a 
nyugat-európai szinteknek. 
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A magyar piacon tapasztalható változások mögött a 
gyorsabb mobilhálózatok elérhetősége állhat. Általában 
a korai alkalmazók alakítják a felhasználási trendeket.  
Jelenleg a magyar okostelefon-használók 22%-a 
kapcsolódik 4G hálózatra, ez az arány azonban az 
elkövetkező években várhatóan emelkedni fog. Ennek 
következtében nő majd az alkalmazás letöltések száma és 
a videó streaming. A gyorsabb hálózatokhoz kapcsolódó 
felhasználók aktívabbak a mobil interneten, mint a lassabb 
mobilhálózatokon lévő felhasználók.

Habár a piac a gyorsabb mobilhálózatok felé tolódik el, a 
mobil adatfogyasztás növekedésére nincsen garancia. Az 
okostelefon-használók elmondásuk szerint egy jobb tarifa- 
vagy szolgáltatáscsomagért készek lennének szolgáltatót 
váltani. Ez a tény jelentős szerepet fog játszani, mivel a 
magyar okostelefon-használók a nyugat-európaiakhoz 
képest kevésbé elégedettek a jelenlegi szolgáltatójuk által 
biztosított ügyféltámogató szolgáltatásokkal és ár-érték 
aránnyal.
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A magyar fogyasztók pozitív változást várnak a 
szolgáltatóktól. Úgy érzik például, hogy a három nagy 
magyarországi mobilszolgáltató jelenleg minden téren 
hasonló szolgáltatásokat és ajánlatokat kínál.

Egy ilyen piacon, ahol a fogyasztók elvárásai magasak, és 
küszöbön áll a változás, hasznos lehet többféle módszert 
is megvizsgálni az ügyfelek elkötelezésére, ami segíthet 
elhárítani a zavart és megtartani az előfizetőket. Az ügyfél 
elkötelezettség felmérésére olyan tényezőket vizsgáltunk 
meg, mint a márkaajánlás és a felárfizetési hajlandóság 
egy adott márkáért. 

A magyar okostelefon-használók értékelték az 
ügyfélszolgálat minőségét, a márka imázst és a 
hálózati teljesítményt, mint olyan tényezőket, amelyek 
meggyőzhetik őket arról, hogy ajánljanak egy adott 
márkát. A vélt érték és az ügyfél részvétele fontos 
tényezők, amelyek hatással vannak a fogyasztók 
felárfizetési hajlandóságára. A magyar okostelefon-
használók azonban a felsorolt tényezők alapján nem 
tudtak különbséget tenni a szolgáltatók között. 

VÁLTOZÁS KÖZELEG
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Mobilitással az átalakulás élén 
A kommunikációs technológia gyorsan változó közegében vezető szerepet töltünk be a 
világon – eszközöket, szoftvereket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek a mobilitáson 
keresztül szolgálják az átalakulást.

A világ mobilforgalmának mintegy 40%-a az általunk szállított hálózatokon keresztül 
zajlik. A világon több mint 1 milliárd előfizető használja nap mint nap az általunk kezelt 
hálózatokat. Több mint 37.000 megadott szabadalmunknak köszönhetően az iparág 
egyik legerősebb szellemi tulajdonjogi portfóliójával rendelkezünk.

A technológia és a szolgáltatások terén betöltött vezető szerepünk a globális 
kapcsolódási lehetőségek terjedésének és fejlődésének egyik hajtóereje. Hiszünk 
abban, hogy társadalmunk a mobilitáson keresztül a helyes irányba változik. Az új 
innovációk és kifejezési formák egyre nagyobb közönséghez jutnak el, az ágazatok 
és hierarchiák forradalmasodnak, emellett alapvető változást látunk abban, ahogyan 
egymással kommunikálunk, érintkezünk és közös döntéseket hozunk.

Ezek az izgalmas változások jelentik jövőképünk megvalósítását: a hálózatba 
kapcsolt társadalom létrehozását, ahol minden ember és minden iparág megkapja a 
lehetőséget arra, hogy beteljesítse a benne rejlő lehetőségeket.


