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Mi az az Adat  
Munkacsoport  
és miért jött létre?

https://iab.hu/adat-munkacsoport/

A munkacsoport célkitűzései: 

• Az adatpiaccal, ezen belül elsősorban az adatvezérelt 
hirdetési piac kínálati és keresleti oldalával, 
technológiai megoldásokkal és ajánlásokkal, 
szabályozással kapcsolatos ismeretek bővítése a piac 
és a szereplők számára. 

• Információk gyűjtése és megosztása az alkalmazott 
eszközökről, szabványokról, szolgáltatókról, infóestek 
és bemutatók szervezése az ügyfeleknek, junioroknak 
és szabályozó testületeknek, annak érdekében, hogy 
ezt az önmagában egyre terebélyesebbé váló területet 
fejlődésében gyorsítsa. 

https://iab.hu/adat-munkacsoport/


Mi az az Adat  
Munkacsoport  
és miért jött létre?

https://iab.hu/adat-munkacsoport/

A munkacsoport eredményei 

• ADAT hírlevél – bárki feliratkozhat. 
https://iab.hu/tagoknak/adat-hirlevel/ 

• Position Paper 2020 
• Események szervezése, illetve azokban való 

közreműködés 
• Számos egyéb ötlet és kezdeményezés (pl. piac 

mérése, további események szervezése). 

https://iab.hu/adat-munkacsoport/
https://iab.hu/tagoknak/adat-hirlevel/


Position Paper? 

Miért van rá szükség, és mi az egyáltlán?





„Az adat az új arany.” 
„Az adat az olaj a programmatic hirdetési piac tüzére.” 

„Az adatvezérelt marketingben van a jövő.” 

  
Mindenki hallotta már a fenti mondatokat.  
Nem most, hanem évekkel ezelőtt. 2020-ban mégis ott tartunk,  
hogy még mindig nem tudjuk, hogyan épül fel az adatpiac, milyen eszközök kellenek hozzá, 
melyek a főbb szereplői és legfőképpen, hogy hol van benne az érték? 
 
Pedig az adat most már valódi termék. Van forrása, csatornája és vásárlója, de megvan az ára is. 
 



Position Paper!
Olyan kérdésekre ad választ, hogy: 

- Mi az adat, mi az adatpiac? 
- Kik az adatpiac szereplői? 
- Milyen eszközökre van szükség? 
- Mik az adatforrások és milyen adattípusok vannak 
- Milyen árazási stratégia mentén lehet adatot venni/eladni? 
- Milyen nehézségek, kihívások, akadályok állnak előttünk? 
- Milyen jogi környezetnek kell megfelelni? 
- Hogyan érdemes elkezdeni? 
- Milyen forrásokból érdemes tájékozódni? 
- Melyek a használatos alapfogalmak kulcsszavak.





Hogyan juthatsz hozzá?

Ha céged még nem tagja az IAB-nak? Léptesd be! 

Ha érdekel az adatvezérelt marketing világa: 
• Iratkozz fel az ADAT hírlevélre, 
• lépj be az ADAT munkacsoportba!  

https://www.iab.hu/

https://www.iab.hu/

