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Szükség van életmódváltásra?



Egészségesen működő piaci feltételek

„A hatékony média piaci működésének alapvető feltétele a 
kiszámítható, a piac egészséges működését támogató 
szabályozás, a magas szintű önszabályozás és a felek – 
állami és piaci szereplők – közti párbeszéd egyensúlya.”

Kiszámíthatóság, önszabályozás, párbeszéd



Ok - okozat

•  Az elmúlt években elmaradt az  iparág pozicionálása.

•  Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti „komoly” 
tárgyalópartnernek.

•  Előre nem várt politikai átrendeződés

•  Médiapiaci átrendeződés



Status quo 2015

•  Erőteljes állami szabályozás, beavatkozás a piac működésébe  
   - Reklámadó  
   - Ügynökségi bónuszt szabályzó jogszabály

•  Nővekvő állami befolyás  
- NKH megalakulása  
- Növekvő állami költés 

•  Növekvő médiapiaci bevételek, piaci élénkülés 

•  Médiapiaci átalakulás (tulajdonos, menedzsment)

 



Médiapiaci trend
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Az állami költések markánsan növelték a 
2014-es reklámtorta nagyságát

•  A 2014-es teljes reklámtorta a 2013-as 175,5 
milliárd forintról 189,05 milliárd forintra emelkedett, 
amely 7,77%-os növekedést jelent. 

 
•  Az éves reklámköltést soha ilyen mértékben 

nem befolyásolta még az állami költések 
kiugró növekedése, amely 35%-ot tett ki 2013-
hoz képest. 



Reklámadó

•  A reklámadó törvény módosított rendelkezései 2015. július 5-én hatályba 
léptek, az Európai Bizottság a vizsgálatot azonban még nem zárta le.

•  2014-ben két egymással ellentétes hatás érvényesült, amely folytatódik 2015-
ben is.

•  A médiavállalati növekvő árbevételeket „ellenpontozza” a reklámadó.

•  A reklámadó legsúlyosabb hatása: a hazai vállalatok versenyképességét 
tovább rontja a globális szereplőkkel szemben, így az iparág gazdaságra 
gyakorolt hatását is csökkenti.

•  Az adó mértéke nagyobb, mint a prognosztizált növekedés...



Ügynökségi bónusz szabályozás

•  Az MRSZ elutasítja a piaci folyamatokba való ilyen mértékű állami  beavatkozást, 
ugyanakkor annak célját üdvözli:

•  Minden piaci szereplő számára az átlátható és transzparens működés irányába 
mutat. 

•  Elutasítja továbbá az egyeztetés és felkészülési idő nélküli bevezetést, amely 
egyértelműen piaci bizonytalanságot okozott és visszavetette a reklámköltéseket. 



Ügynökségi bónusz szabályozás

•  Nincs egyértelmű végrehajtási rendelet, amely az eligazodást segítené.

•  A piac a bónuszt szabályzó törvény homályos pontjaira szeptember 28-án kapott csak 
hivatalos állásfoglalásokat. 

•  Ezt megelőzően kizárólag a MAKSZ-MRSZ-MEME-IAB adott ki piac támogató 
állásfoglalást.



Állásfoglalások

•  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), és a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) által a bónusztörvény tárgyában kiadott és 
a Magyar Reklámszövetség számára rendelkezésre bocsátott állásfoglalások szerint:

1.  A fennálló szerződéseknél a módosításig, de legkésőbb 2015. 
szeptember 30-ig nem kellett alkalmazni az új szabályokat. 



Állásfoglalások

2.  A reklámközvetítő szerződhet a saját nevében a közzétevővel / médiahirdetési 
felület-értékesítővel, illetve és számlát fogadhat be.

3.  A reklámközvetítő saját maga nem adhat további kedvezményt a 
reklámozónak azon túl, amit ő kapott, tekintettel arra, hogy az végeredményben 
csökkentené a fix 15%-os reklámközvetítői díjat.

4.  A sales house-okkal, optimalizáló cégekkel és a megrendelői láncolattal kapcsolatban 
felmerült kérdésekre egyelőre a hozzánk eljutott állásfoglalások nem adnak választ.

Bónusz tehát VAN



Milyen lehetőségeket hordoz magában?

•  Transzparens, átlátható működés

•  Csökken a piaci kitettség

•  Kiszámítható pénzügyi folyamatok (30 napos fizetési határidő)

•  A reklámszolgáltatói és a reklámközvetítői tevékenység szétválása

•  Szakmai know-how érvényesítése

•  Ügynökségek hozzáadott értékének kidomborítása



Mit tehetünk, hogy a piac 
egészségesebb legyen?



A hatékony, egészséges médiapiaci működés 
alapvető feltétele

•  Kiszámítható, a piac egészséges működését támogató szabályozás

•  Magas szintű önszabályozás megvalósítása

•  Az állami és piaci szereplők közötti párbeszéd megteremtése

Az iparág pozicionálása   
összefogás, tanulmányok, fogyasztói kampány, iparági pozitív demonstráció



Kampány a reklámért 

Fogyasz tó i edukác iós kampány a rek lám 
elfogadottságának növelése érdekében a  MAKSZ-
szal közösen:

•  Felhívtuk  a  fogyasztók  figyelmét  a  reklámipar 
jelentőségére,  a  reklámok  hasznosságára  és  a 
reklámok gyakorlati előnyeire.

•  A  kampány  print,  online,  tévés  és  rádiós 
médiafelületeken  jelent  meg  és  adott  csatornára 
szabottan  magyarázta  el  közérthetően,  miért  és 
hogyan hasznos az adott reklámfelület. 



Jó egészséget és kitartást!


