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(1.1)
Érdekképviselet

Szabályozási környezet alakulása, MRSZ
érdekképviseleti tevékenysége röviden

2019

2020

•
•

2019 a Reklámadó felfüggesztésének éve: 2022. december 31-ig 0%-os az adókulcs
A Kormány felkérésére (az ITM Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős
Államtitkársága felügyeletével) aktívan részt vettünk 3 munkacsoportban is a Kreatív
Kerekasztalban. Célja az ágazatot támogató Kreatívipari Stratégia megalkotása a szereplők
minél szélesebb körének bevonásával. Munkánk eredményeként a 2020-ban elkészül
kreatívipari stratégiába a reklámipar hangsúlyosan belekerült.

•

A korábbi évekkel (2014-2019) ellentétben a szabályozók fókusza 2020-ban nem a
kommunikációs iparág közvetlen szabályozására irányult. A 2020-as évet a COVID helyzet
miatt kialakult gazdasági válság jellemezte, amely minden reklámipari szereplőt negatívan
érintett. A korlátozó rendelkezések eltérő mértékben, de a teljes iparágra nagy hatással
voltak.
2020-ban ezért az MRSZ érdekképviseleti tevékenysége elsősorban a reklámipari szereplők
terheinek csökkentésére és a szektort támogató kormányzati intézkedésekre próbált
fókuszálni.

•

2021

•

2021-ben az ún. „pedofília ellenes” törvénycsomag keretében a homoszexualitás és
nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozására került sor, amely
felborzolta a szakmai kedélyeket is.

A kommunikációs iparág szabályozási változásai 2014-2021
MRSZ jelentősebb aktivitásai 2019-2021

Bónusztörvény
’15. június 9.

2016

Reklámadó
módosítás
’14. július 4.

2015

Reklámadó
módosítás
’15. május 27.

2014
Reklámadó
NKH indulás
törvény
’14 október 10.
’14. június
11.

PwC

Bónusz-törvény
mód. tervezet
’16. dec. 5.

Településkép
védelméről szóló
törvény
’16. dec. 12.

Európai
Bíróság reklámadó
végzése
’17.márc. 23.

2019

„Pedofília ellenes
törvénycsomag”
Reklám- és
médiatörvény
módosítása
2021. június

REKLÁMADÓ
0%
felfüggesztés 2022.
december 31-ig
(Hatályba lépés:
2019. július 1.)

EB Reklámadó
határozat
’16. dec. 19.

2018
„Politikai plakát
törvény”
’17. júl. 15.
Infotörvény
módosítás
’17. aug. 30.

Reklámadó
emelési
szándék: 9%
’17. márc. 28.

2017

REKLÁMADÓ
2022.
december
31.én lejár a
felfüggesztési
időszak

Reklámadó
emelése: 7,5%
’17.máj. 3.

Plakáttörvény
végrehajtási rendelet
’17. ápr. 28

KÖZTEHER
CSÖKKENTÉS MINDEN
IPARÁGI SZEREPLŐ
SZÁMÁRA

1. Beadvány
közteher
csökkentésre
20.03.19.

Elkészül a
Kreatívipari
Stratégia
2020.
október

2. Beadvány
kiterjesztés kérése
2020
minden szereplőnek Méltányossági kérelem - : OOH
építményadó mértékének
20.03.24.
csökkentésére
20. április

2021

2022

Magyarország
Kormánya létrehozta a
Kreatívipari
Kerekasztalt, MRSZ is
felkérést kap
2019. október

2020

Reklámadó módosítás:
Google adó
’16. Június 7.

EB Reklámadó
sajtóközlemény
’16. nov. 4.

Helyi adókról szóló
tv. Terv.
- közterületi
GDPR
Termékdíj
eszközökre
bevezetés
mód.jav. 2.
kivetetett különadó
’18. máj.
’18. szept.
– ’16. dec. 5.
25.
Termékdíj mód.jav. 1.
’17. szept. 26.

2023
KÖZTERÜLET
2023. 12 31-ig
14m2-es
óriásplakátok
elbontása

TELJES EREDMÉNY:
Településképvédelmi tv.
módosítás: 2023. december 31re halasztották a 14 m2-es
óriásplakátok elbontási
kötelezettségét.
20. július
TELJES EREDMÉNY:
Közterület: 2020.09.15-ig
esedékesen befizetendő
féléves építményadó
megfizetésére vonatkozó
kötelezettséget törölték.
20. június

RÉSZLEGES EREDMÉNY: A média
tartalmak előállítói, közzétevői is
bekerültek az időlegesen köztehercsökkentettek körébe
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(1.2)
Média- és
Kommunikációs
torta

A média- és kommunikációs tortákról
Az idén már 21. éve kiadott (2020-as torták) piaci számokkal az MRSZ és társszövetségeinek célja, hogy minden évben
feltérképezze, meghatározza a piac méretét, hosszútávon összehasonlítható és ilyen módon elemezhető adatokat
szolgáltasson.
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A több mint két évtized alatt folyamatos fejlesztésen esett át a „torta”, mind további szegmensek csatlakozásával, mind a
módszertanok folyamatos pontosításával a változó piaci körülmények tükrében. A legradikálisabb, iparági egyetértésen
alapuló lépés az volt, hogy tavaly – a 2019-es év viszonylatában – a korábbi reklámtortát felváltották a média- és
kommunikációs torták.
A torták adatainak létrehozásában résztvevők: IAB Hungary, MEME, MLE, MRSZ-OOH, RAME, HEROE, Cinema City, DIMSZ,
Ambient, MAKSZ, MPRSZ, MARESZ, Scores Group, PwC, Ernst & Young, Impetus Research, Kantar Hoffmann, ZRI

Még ebben a hónapban megkezdjük a munkát a 2021-es számok tekintetében a társzövetségekkel és partnerekkel.

MRSZ MÉDIATORTA
Médiatorta célja: Pontosabban felmérje a hirdetők befektetéseit a médiában történő közzétételi költségek terén.
A médiatorta egységes szempontrendszere:
• A net-net költéseket tartalmazza átfedések nélkül
• Nincs benne a gyártási költség
• A barternél csak a nem médiabarter (árubarter)
szerepelhet
A 2019. évi MRSZ MÉDIATORTA:
246,8 Mrd Ft
4,6%

1,3%

9,2%
16,7%

41,2%

27,0%

(1) Korábban publikált 2019-es adathoz (245,1 Mrd Ft) képest az
eltérés +1,7 Mrd Ft a televízió és digitális számok korrekciójából
fakadóan..

Tartalma:
• Digitális, Televízió, Sajtó,
Közterület, Rádió és Mozi

A 2020-as médiatorta a 2019-es évhez képest
2,8%-kal apadt.
• A csökkenés mértéke -3,8 és -59% között
0,5%
4,2%
mozog a különböző szegmensekben a
8,5%
44,7 % médiatortában.
hazai
• Csak a digitális tudott - bár az előző
digitális
évekhez képest megtorpanó - +5,5%-kos
15,4%
növekedést felmutatni elsősorban a
globális
globális platformok hatásának
digitális
köszönhetően, ugyanakkor a teljes
26,7%
szegmensen belül a hazai digitális
költések szintén apadtak (-0,2%) 2019-es
évhez képest.
(2) A teljes médiatortában 26,4%-ot tesz ki a globális
A 2020. évi MRSZ MÉDIATORTA:
240 Mrd Ft

digitális szereplők aránya a reklámköltésekből.

MRSZ KOMMUNIKÁCIÓS TORTA
Célja: A kommunikációs torta tükrözi a hirdetők „teljes(ebb)” s külső marketingkommunikációs befektetéseinek méretét, változását.
Tartalmazza:
•
•
•
•

a Médiatortát;
korábbi reklámtortából az Adatvezérelt marketing (DM) és Ambient szeleteket;
Kreatív- és médiaügynökségi szolgáltatások, Esemény, Marketing kutatás (ügyfelek által
finanszírozott kutatások), PR; a médiatulajdonosoknál jelentkező gyártási költséget;
a net-net költéseket tartalmazza átfedések nélkül.

A 2019-es KOMMUNIKÁCIÓS TORTA*:
477,2 Mrd Ft
3,0%
4,1%

12,6%
18,2%

51,6%

•

A 2020-as KOMMUNIKÁCIÓS TORTA :
401,9 Mrd Ft

1,8% 0,6%

8,0%

A 2020. évi MRSZ Kommunikációs torta 401,9
Mrd Ft, azaz 15,8 %-kal kisebb a 2019-es
mérethez viszonyítva.

3,3%
* A 2019-es kommunikációs torta
mérete változott: Oka:
médiatorta szám módosulása, az
MPRSZ módszertani frissítése, /
PR szám módosulása. Ez a két
változás +9,2 Mrd Ft változást
jelent a korábban publikált 468
Mrd Ft-hoz képest a 2019-es
kommunikációs tortában.

3,9%
3,0%

1,0%

0,4%

7,8%
21,0%

•

•
59,6%

A csökkenés mértéke roppant nagy amplitúdóval
mozog a különböző területeken (-2,9 és -80%
között), reprezentálva ezzel a kommunikációs iparág
széles és különböző spektrumának közös- és eltérő
nehézségeit is.
A kommunikációs iparág volumenjeinek
csökkenését, az előző évek növekvő tendenciájával
szemben egyértelműen a koronavírus okozta
gazdasági válság hatásai generálták.
Összességében a kommunikációs szakma minden
területéről elmondható, hogy tavaly tartalékait
mozgósítva és kreatív innovációkkal próbálta
fenntartani vállalkozásait.

(1.3)
MRSZ
Barométer
kutatássorozat

Az MRSZ Barométer kutatássorozatról
Az MRSZ Barométer kutatássorozatot a Magyar Reklámszövetség és a Scores Group
kutatóintézet eredetileg a Covid-19 világméretű járvány reklámiparra gyakorolt hatásának
vizsgálatára indította el. A korábbi kutatások 2020. májusban, 2020. augusztus-szeptemberben,
illetve 2021. február-márciusban zajlottak.

Az elkészült korábbi három hiánypótló kutatás pozitív fogadtatása és sikere arra sarkalta az MRSZ-t
és a Scores Group kutatóintézetet, hogy egy kicsit átdolgozva, de továbbra is folytassa a megkezdett
MRSZ Barométer kutatássorozatot.
A legjelentősebb változás, hogy a kutatás nem kizárólag a világjárvány piaci hatására fókuszál,
hanem a hazai reklámipart ért külső/belső hatások összességét veszi górcső alá.
Jelenleg folyamatban van a 4. MRSZ Barométer kutatás, ezúttal megújult tartalommal.

MRSZ Barométer: Mennyien és milyen mértékű
visszaesést várnak iparági szinten?
Az III. kutatási etap (2021. március eleje) alapján 2021-re vonatkozóan a teljes piac sokkal optimistább, mint volt 2020ban 2020 év végére vonatkozóan; kisebbségbe kerültek a saját cég visszaesésére számítók. Gyökeresen megfordult a trend
a tavalyi évhez képest, mindössze 14% borúlátó csak az idei évre.
Kevesen vannak, akik visszaesésre számítanak az idei évben, de ők hasonló mértékű visszaesét várnak, mint
szeptemberben (2020 végére vonatkozóan). Az első hullámot követő szigorítások enyhítésével egy visszafogott optimizmus
érződött a kutatás második fázisában adott válaszokban, de az iparági szereplők egyetértettek abban, hogy azok a költések,
amelyeket töröltek, már biztosan nem folynak vissza a reklámiparba.
Mennyien várnak visszaesést a kommunikációs
iparágban?
I. KUTATÁSI SZAKASZ
(2020. MÁJUS)

82%

II. KUTATÁSI
SZAKASZ
(2020.
SZEPTEMBER)

III. KUTATÁSI
SZAKASZ
(2021. MÁRCIUS)

73%

14%

Mennyire becsülik a visszaesés mértékét?
I. KUTATÁSI SZAKASZ
(2020. MÁJUS)

-38%

II. KUTATÁSI SZAKASZ
(2020. SZEPTEMBER)

-29%

III. KUTATÁSI
SZAKASZ
(2021. MÁRCIUS)

-26%

MRSZ Barométer: Mennyien és milyen mértékű
növekedést várnak iparági szinten?
Az I. és II. lekérdezés során csak egy nagyon szűk réteg reménykedett cége szegmensének azévi növekedésben.
2021 elejére már minden harmadik válaszadó növekedést prognosztizál az idei évre.

A növekedés mértékét illetően óvatos a piac. Az elmúlt időszakhoz képest a növekedésben bízók száma emelkedett
markánsan, a növekedés vélelmezett mértéke inkább stagnált 10-15%-os szinten.

Mennyien várnak növekedést a kommunikációs
iparágban?
I . K U TATÁ S I
SZAKASZ
(2020. MÁJUS)

I I . K U TATÁ S I
SZAKASZ
(2020.
SZEPTEMBER)

I I I . K U TATÁ S I
SZAKASZ
(2021. MÁRCIUS)

1%

4%

32%

Mennyire becsülik a növekedés mértékét?
I . K U TATÁ S I S Z A K A S Z I I . K U TATÁ S I S Z A K A S Z
(2020. MÁJUS)
(2020. SZEPTEMBER)

+10%

+17%

I I I . K U TATÁ S I
SZAKASZ
(2021. MÁRCIUS)

+15%

(1.4)
MRSZ-KPMG
tanulmány

„Globális platformok hatása a magyar
kommunikációs iparra”
• TÉMA: Az MRSZ a KPMG-vel közösen tanulmányt
készített arról, hogy milyen szerepe és hatása van a
globális platformoknak (Facebook- és Alphabettermékek, SVOD-szolgáltatók stb.) a hazai
kommunikációs piacra.

• CÉL: A kutatás / tanulmány célja, hogy adatokkal
megtámogatott helyzetképet adjon és elősegítse a
szakmai párbeszéd kialakulását, amely során a
lehetséges kiutakról a szakma diskurzust tudjon
folytasson a jövőben.

PUBLIKÁCIÓ:
•

Ősbemutató: Media-Digital Hungary Cabrio– 2021. 06.16.

•

Kerekasztal beszélgetés: Internet Hungary-n 2021. 10.12.

•

MRSZ honlapon elérhető:
https://mrsz.hu/kutatas/globalis-platformokhataselemzes

Gulyás János, MRSZ elnök és Wéber Mátyás, a KPMG
technológia, média és telekommunikációs szektorért felelős
vezetőjének közös előadása a Media-Digital Hungary Cabrio-n.

A tanulmány néhány lényeges megállapítása
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Tízből négy reklámforint a globális szereplőknél köt ki
•
•

Globális szinten az online reklámköltés 75 százaléka, és így a teljes reklámköltés 40 százaléka a nagy
techplatformok számlájára érkezik be.
A magyar piacon (a globális átlagtól egyelőre elmaradnak a fenti számok: a teljes magyar reklámtorta 26
százaléka, az online összbüdzsé mintegy 60 százaléka vándorol globális techcégekhez.

Eltérő jogi környezetben versenyeznek a globális techcégek és a helyi szereplők:
1. A globális cégek különböző adóoptimalizálási praktikákkal elenyésző összegűvé tudják varázsolni a helyi
szinten befizetendő adóikat;
2. nem vagy nem úgy vonatkoznak rájuk a tartalommal és reklámokkal kapcsolatos szabályozások,
3. az adatkezelési törvényeket tekintve is sokkal szigorúbban vannak szabályozva a helyi szereplők, mint a
nemzetköziek.

Platformhatás és a mozgástér beszűkülése
1. A hazai szereplőket érintő, médiaszegmensenként is beazonosítható negatív hatások jellemzően hosszú
távúak.
2. A legtöbb negatív jellegű hatást a digitális, a sajtó és a rádió szegmensek szenvedik el, főként a
keresőmotorok és a közösségi platformok miatt.
3. Szembeszökő viszont, hogy az ügynökségek a tanulmány szerint pénzügyileg jól jártak a
platformhatással.

Lehetséges további lépések
Javasolt össziparági stratégiai irányok
•
•
•
•

Piac újra definiálása;
szabályozási lehetőségek tartalmi megvitatása;
proaktív együttműködések kialakítása;
a globális platformok adatelőnyéből származó kitettség csökkentése.

Szakmai párbeszéd szorgalmazása a közeljövőben
• Az MRSZ a tanulmány alapján szakmai párbeszédet szorgalmaz a jövőben, ami segíthet abban, hogy a
hazai szereplők megtalálják a válaszokat a globális platformok előretörése által jelentett kihívásokra.
• Ez a kihívás nagyon is valós, elég csak a platformok által kihasított szelet nagyságára gondolnunk a
reklámköltésekben (2020-ban már több mint 26%!), vagy a streaming szolgáltatók felfutására, vagy a
szabályozói környezet egyenlőtlenségeire, illetve arra, hogy a platformok egyszerre partnerei és
versenytársai szinte minden hazai kommunikációs iparági szereplőnek.

(1.5)
Szakmai
állásfoglalások,
(reklámetika,
önszabályozás)

Reklámetika, önszabályozás
A MRSZ küldetésének tekinti, hogy minden olyan reklámszakmai ügyben állást foglaljon, amely
(1) széles érdeklődésre tart számot és etikailag kifogásolható, vagy
(2) fogyasztói panasz alapján reklámetikai eljárást tud lefolytatni, illetve
(3) abban az esetben alkot szakmai véleményt egy-egy ügyben, ha más szervezet által megszólításra
kerül, továbbá hatóság által szakmai vélemény elkészítésére felkérést kap.
(4) Ugyanakkor a szakmát foglalkoztató fontosabb témákat is felkaroljuk az önszabályozást elősegítve.
REKLÁMETIKAI KÓDEX AKTUALIZÁLÁSA - 2021-ben megkezdtük az ÖRT-vel a reklámetikai munkánk alapját képező
Magyar Reklámetikai Kódex szövegezésének frissítését az aktuális európai trendekhez és irányelvekhez való
igazítással és a hazai piaci változások lekövetésével. (Részletekről a Jogi Tagozat beszámolójában hallhattok.)
MRSZ REKLÁMETIKAI BIZOTTSÁG - Az MRSZ-en belül is működő Reklámetikai Bizottság évtizedek óta működik, s jelenleg
is dolgozik panaszokon. (Részletekről a Jogi Tagozat beszámolójában hallhattok.)

MRSZ SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSOK - Az elmúlt években számos, nemcsak a szakmát, hanem a közvéleményt is lázban
tartó reklámszakmai ügyben fejtettük ki szakmai álláspontunkat.

„Icuka PIROS a nyár CBA-ban” TV-reklám
Az MRSZ sajtónyilvánosan is felhívta nem csak az érintett cég és reklámügynökség, de
valamennyi reklámozó figyelmét, hogy tartózkodjanak a reklámozandó márkák népszerűsítése
során az öncélú és túlzott, emiatt szakmailag indokolatlan és társadalmilag káros szexuális
utalású tartalmaktól és a nők, a nemiség ilyen formában való felhasználásától.
Indoklásunkban kifejtettük:
Az „Icuka PIROS nyár a CBA-ban” reklámjában társadalmilag káros, a márka és termékcsoport
népszerűsítése szempontjából túlzott, szükségtelen és szakmailag nem indokolt a szexualitas ilyetén
felhasználása illetve a nők, a nemiség ilyen formában való bemutatása.
Az MRSZ egyetértett az Egyenlítő Alapítvánnyal, hogy a reklámok közízlést formáló szerepe miatt minden
reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia a törvényi és jogszabályi előírások betartása mellett a
várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve.
Az MRSZ támogatta az ÖRT-t a reklámetikai eljárás lefolytatásában.

MRSZ állásfoglalás:
Coca-Cola #loveislove kampány
Az MRSZ Ügyvezetősége és Etikai Bizottságának minden tagja egyhangúlag egyetértett az ÖRT Etikai Ad Hoc
Bizottságának állásfoglalásával, - azaz az MRSZ osztotta azt a véleményt, - hogy a Coca-Cola #loveislove kampánya
nem sérti a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait, valamint nem sérti a hatályos jogszabályokat sem.
Az állásfoglalás az MRSZ honlapján is elérhető:

https://mrsz.hu/reklamjog/szakmaiallasfoglalasok

Pedofília ellenes törvénycsomag
Az MRSZ sajtónyilatkozatában felhívta a figyelmet, hogy a Reklámszövetség aggasztónak tartja
a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását és határozottan ellenzi a
homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.
A törvényjavaslat részeként "A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény" és "A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény” megtiltja a
tömegmédiában a 18 év alattiak számára a homoszexualitás vagy a nemváltás ábrázolását műsorokban és reklámokban.
Indoklásunkban kifejtettük:
•

A homoszexualitás és nemváltás tömegmédiában és reklámokban való megjelenítését ilyen mértékben és módon nem
indokolt törvényileg szabályozni.

•

Az MRSZ aggasztónak véli a bűncselekménynek számító pedofília és az alapvető emberi jognak számító szexuális
orientáció összekapcsolását a reklám és média törvények módosított szövegében. A szexuális kisebbségek kirekesztése
a tömegmédia műsoraiból azt a felelősségteljes és sokszínű emberábrázolást akadályozza, amely lehetővé teszi a
tolerancia és elfogadás értékei mentén a világ és a benne élő emberek változatosságának bemutatását és a pozitív
kulturális változásokhoz hozzájárulva a negatív sztereotípiák megszüntetését.

•

Az MRSZ ugyanakkor egyetért a pedofília elleni szigorúbb fellépéssel és továbbra is erősen támogatja a gyermek és
fiatalkorúak védelmét és fellép a szexualitást öncélúan ábrázoló reklámtartalmakkal szemben.

TV adásanyag leadások – piaci helyzetfelmérés
A Reklámszövetség a televíziós piaci értékláncban, fókuszálva a technológiai szolgáltatók szerepére
egy piaci helyzetfelmérést készített abból kifolyólag, hogy a Magyar Reklámszövetséghez több
megkeresés érkezett hirdetőtől, technikai szolgáltatótól, hogy az ún. televíziós adásanyag leadások
piacán minden szereplőt érintő változások zajlanak, mely változások kapcsán a piacon feszültség
alakult ki.
Tavaly ősszel felállítottunk egy munkacsoportot, amely megkezdett egy hosszas munkát a releváns
piaci szereplők bevonásával online one-to-one szakmai interjúk lebonyolításával, lefedve a teljes
folyamatban résztvevő szereplőket annak érdekében, hogy feltérképezze az úgynevezett televíziós
adásanyag leadás menetét (versenyjogi szempontok miatt jogi felügyelettel).
A munkacsoport tagjai: Baráth Péter MRSZ alelnök, munkacsoport vezető; Urbán Zsolt MRSZ alelnök,
munkacsoport tag; Fülöp Szilvia MRSZ főtitkár, munkacsoport tag; valamint a jogi szakértőként Dr.
Pánszky Gyula és Dr. Györe Bianka

TV adásanyag leadások összefoglaló és
szakmai ajánlás
A Magyar Reklámszövetség ajánlja az ún. televíziós adásanyag leadási folyamatban szereplők számára,
hogy az értéklánc szolgáltató piaci szereplői és különösen a technikai szolgáltatók a hirdetők számára
egyértelműsítve kínálják az adásanyag leadás szolgáltatást: részletezve annak tartalmát. Tehát tegyék
ismertté és átláthatóvá együttműködve az ügynökségekkel – akár egyfajta edukációval – az értékláncban
a technikai szolgáltatók szerepét és egyértelműsítsék a megrendelők számára, hogy pontosan miért
fizetnek, azok a szolgáltatások milyen hozzáadott értékkel bírnak számukra egy TV kampány lebonyolítása
alkalmával.
Amennyiben ez a piacfejlesztő edukáció megvalósul, úgy a megrendelők pontosabban fogják érteni,
milyen szerződésekre lesz szükségük a kölcsönösen előnyös és jól szabályozott leadási folyamathoz.
A teljes anyag az MRSZ honlapján elérhető:
https://mrsz.hu/reklamjog/-mrsz-szakmai-anyagok

Sokoldalú emberábrázolás a reklámokban

Az ÖRT kezdeményezéséhez csatlakozva
az MRSZ is aláírta a Magyar
Reklámetikai Kódexen túlmutató
vállalást, amely az emberek
reklámokban való diszkriminatív
mentes ábrázolására vonatkozik.

Témák, amelyekkel elkezdtünk foglalkozni
Adattudatosság: adatbiztonság, adat önrendelkezés, személyes
adatgazdálkodás
• Hogyan lehet segíteni a fogyasztókat a digitális térbe kikerülő adataik tudatos
kezelésében

ÖRT-vel együttműködve „az emberek reklámokban való diszkriminatív mentes
ábrázolás téma” feldolgozása különböző platformokon
• Ajánlások kiadása, tapasztalat megosztás pl. kreatívok bevonásával, kerekasztalok szervezése,
szakmai konferenciákon fellépés

A kisgyermek (0-6 éves) illetve gyermek (6-14) szereplők megjelenítése a
reklámokban téma szakmai terítékre vétele

(1.6)
MRSZ Zöld
Bolygó Program

MRSZ Zöld Bolygó program újragondolása
• Tekintve a járványhelyzetet, a korábban meghirdetett főként
rendezvény fókuszú MRSZ Zöld Bolygó program nem tudott
kellőképpen beindulni az idén sem az eredetileg tervezett keretek
között (rendezvények, tréningek, konferenciák, munkahelyekhez
kötött a javaslatok ), ezért újra gondoljuk a megváltozott
körülményekhez igazítva.
• Meghatározott cél: Az MRSZ ösztönözni kívánja a kommunikációs
iparág szereplőit a fenntartható működésre való átállásra és egy
környezettudatos, a környezeti terhelést minimalizáló attitűd és
gyakorlat napi rutinná tételében.

(1.7)
MRSZ tagsága

Az MRSZ és IAB tagsága együttesen:
összesen 145 tag
MRST tiszteletbeli
tag; 5
MRSZ egyéni
tag; 11

MRSZ
szolgáltató
szektor; 51

kizárólagos IAB
tag: 43

•
•
•
•
•

56 csak MRSZ tag
62 MRSZ-IAB közös tag
43 kizárólagos IAB tag
Össz. MRSZ tag: 118
Össz. IAB tag: 105
MRSZ

MRSZ hirdetői
szektor: 17
MRSZ média
szektor: 34

IAB

BELÉPŐK:

5

18

KILÉPŐK:

17

11

Felfügg./megszűnt: 2

1

MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tag címek
adományozása (2019, 2020)
A Magyar Reklámszövetség 2019-ben
Dr. Megyer Örsnek, 2020-ban
Alexander Brody-nak adományozott
Tiszteletbeli Örökös Tag címet.
MRSZ Tiszteletbeli Örökös tagjaink:
• Alexander Brody
• Dr. Megyer Örs

• Merényi Éva
• Dr. Pócsik Ilona
• Dr. Skriba Judit

(1.8)
Pénzügyi
beszámoló 2018.
december és
2021. december
közti időszakról

Bevezető
Az MRSZ-t is érintette / érinti a járvány okozta gazdasági válság hatása,
•
amely 2020-ban a kilépések számának növekedésében,
•
s ezzel 2021-ben a tagdíj bevételek csökkenő mértékében mutatkozott meg
•
a tagdíj kintlévőségek összegének emelkedése mellett.

Mindez befolyásolta 2021-es terveinket, megvalósítható projektjeinket és
működésünket:
•
Még megfontoltabb és takarékos költséggazdálkodásra törekedtünk;
•
Az elkülönített tartalék összegét évről évre igyekszünk növelni;
•
Nagyobb figyelmet fordítunk a tagdíjhátralékokra, bár számítunk arra, hogy a
2020-as évhez képest 2021-ben kevesebb tagdíj bevétel folyhat be a válság
tagokra gyakorolt hatása miatt.

Pénzügyi eredmények 2019-2021
2019.

2020.

Tagdíj bevétel

58.131 e Ft

59.817 e Ft

57.060 e Ft

Egyéb bevétel

1.580 e Ft

384 e Ft

23 e Ft

200 e Ft

500 e Ft

500 e Ft

Összes bevétel:

59.911 e Ft

60.701 e Ft

57.583 e Ft

Összes ráford.:

45.917 e Ft

46.059 e Ft

45.657 e Ft

Eredmény

13.994 e Ft

14.642 e Ft

11.926 e Ft

Támogatás:

2021. MRSZ költséghely részletezése
(október végéig realizált költségekkel)

•
•
•
•
•
•

Tagdíjbevétel:
36.135.521- Ft
egyéb bevétel:
0- Ft
összes bevétel: 36.135.521- Ft
Működési költség: 21.607.722- Ft
Projekt költség:
6.096.000- Ft
Összköltség:
27.703.722- Ft

2021. terv

MRSZ tagdíj kintlévőség 2021:
8.372.500- Ft
MRSZ tagdíj kintlévőségek 2018-2020:
512.000 Ft (év elején 8.240.000 Ft volt)

2021. IAB költséghely részletezése
(október végéig realizált költségekkel)

•
•
•
•

Tagdíjbevétel:
egyéb bevétel:
összes bevétel:
Össz. költség:

20.925.204- Ft
523.000- Ft
21.448.204- Ft
17.953.278- Ft

MRSZ költséghely 2021. évi gazdálkodás (terv)
60 000 000

50 000 000

40 000 000

33 000 000

2021. Tagdíj
bevétel
(tervezett)

Cash flow
30 000 000
összesen:
55.860.000 Ft
20 000 000

Ráfordítás és tartalék képzése összesen:
55.860.000 Ft

6 096 000
7 860 000

10 000 000

15 000 000

Projekt költség
(tényleges)

Korábbi évekről
befolyt tagdíjak
(tényleges szám)
Korábbi évről
áthozott
tartalék

21 607 722

2021. évi működési
költség (Első 10
hónap valós
költség)

28 156 278

0

Bevétel

Ráfordítás

Tartalék

Tartalék
(amennyiben a várt
tagbevételek
befolynak)

(2) Tagozatok beszámolói

IAB Hungary beszámoló
2018. december – 2021. december közti időszak
Sopov István
elnök
IAB Hungary

IAB HUNGARY 2019-2021

IAB Elnökség
2022 januárban választás

Tagság változása
105
Tag
2021.11.11.

97
79

81

83
74

78

83

98

98

99

101

81

2015 H2 2016 H1 2016 H2 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1 2019 H2 2020 H1 2020 H2 2021 H1

Munkacsoportok
Adat - Szutor Ferenc
Position paper frissítése, EMOK workshop (tananyag)
ADEX – Novák Péter
ADEX – IAB Cafe, új területek piacmérése (analitika, influencer, audio )
Analitika – Munkacsoport vezető, Deli Norbert
Célkitűzés: analitika szükségességének bizonyítása , Piacméret felmérés
Idén volt egy EMOK workshop
Audio MCS – Román Balázs
Podcast Insight Hungary 2021 Kutatás.
Media Hungary és Reboot x IAB Cafe
Célok: szabályozás kidolgozása

+

2020
Médiaszekció

Influenszer - Munkacsoport vezető: dr. Kapi Anikó
élénk érdeklődés az influencerek részéről a podcast és szabályozás iránt
Piac mérése fontos számukra!
Programmatic - Munkacsoport vezető: Beluscsák Márk
Code of Conduct

Video - Munkacsoport vezető: Erdélyi Eszter
Terv 2022: Kutatás futtatása

Ad Verification TF
Marketing TF

Sztenderdizálás - Munkacsoport vezető: Papp Zoltán
Szótár – régi szócikkek aktualizálása, címkézése,
Oktatási - Munkacsoport vezető: Vígházi Kamilla
oktatási anyagok , kapcsolat a felsőoktatással

Hirdetői Klub

ÚJ 2021

Networking

Digitális videó, Influencer workshop, ADEX, Adexpect, Covid-kutatás, Ad Verification,
Podcast Insight Hungary, Analitika workshop, Back to Work nyílt nap, …

IAB Legjobb Szakdolgozat

2021-ben
negyedik
alkalommal!

Köszönjük a támogatást a szponzoroknak!

Szakmai együttműködések
Magyar Reklámetikai Kódex digitális reklámokra
vonatkozó részének átdolgozása, hogy az
lekövesse az elmúlt években tapasztalható
nagymértékű digitalizációnak a marketing és
jogi változásait
⚫
⚫
⚫
⚫

Üzemlátogatások
Előadások, workshopok
Tananyagfejlesztés
Legjobb Szakdolgozat pályázat népszerűsítése

Fontos társadalmi szerepvállalás a
gyerekek és az oktatók edukálása. A 12-16
éves korosztályt megcélzó oktatási
segédanyagának elkészítéséhez kérte fel
az IAB-t.

MRSZ Jogi Tagozat beszámoló
2018. december – 2021. december közti időszak
Dr. Pánszky Gyula
elnök
MRSZ Jogi Tagozat

MRSZ Jogi Tagozat célja és tagjai
Az MRSZ Jogi Tagozatának célja, hogy a
Reklámszövetség tagjai és a szakma szereplői
tisztában legyenek a tevékenységükre vonatkozó
jogszabályokkal, jogszabályváltozásokkal és a
hatósági gyakorlattal.
Ennek érdekében a Jogi tagozat meghatározó
szerepet kíván betölteni a reklámozásra vonatkozó
és általában a médiával kapcsolatos jogszabályok
népszerűsítésében, ismertetésében,
értelmezésében és oktatásában, elsősorban az
MRSZ tagjai, de tágabb értelemben a teljes piac
számára.

•
•
•
•

•
•
•
•

Pánszky Ügyvédi Iroda
Szecskay Ügyvédi Iroda
NUIR - Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda
Dr. PhD. Pázmándi Kinga – egyéni tag
(intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi
docens, BME Üzleti Tudományok Intézet, Üzleti
Jog Tanszék)
Oppenheim Ügyvédi Iroda
M-RTL Televízió Zrt. képviseletében a Szepesi és
Társai Ügyvédi Iroda
Atmedia Kft.
Temesi és Társa Ügyvédi Iroda

Az MRSZ Jogi Tagozatának tevékenysége
• MRSZ szabályozási kérdéskörökben folytatott érdekképviseleti munkájának
folyamatos szakmai támogatása.
• Reklámadó, bónusz szabályozás, közterület szabályozása
• Tagok és tágabb értelemben a piaci szereplők működésének támogatása - a három
szektor sajátosságait szem előtt tartva - állásfoglalásokkal, a törvényi változások
értelmezésével.

• Reklámetikai panaszok kivizsgálása.

Magyar Reklámetikai Kódex frissítése és kiegészítése
közös kodifikációs munkában az ÖRT-vel
• Karöltve az ÖRT-vel legutóbb 2015-ben frissítettük a Magyar
Reklámetikai Kódexet 22 szervezet aláírásával.
• 2021-ben megkezdtük az ÖRT-vel a kódex szövegezésének
aktualizálását az aktuális európai trendekhez és irányelvekhez való
igazítással és a hazai piaci változások lekövetésével.
• Az ÖRT-MRSZ közös kodifikációs bizottságának MRSZ képviselői:
• Dr. Bacher Gusztáv, az MRSZ Etikai Bizottságának elnöke
• Dr. Pánszky Gyula, az MRSZ Jogi Tagozatának elnöke
• Fülöp Szilvia, az MRSZ főtitkára
• Jövő év elején várható a kódex új szövegezésének bevezetése.

Az MRSZ Etikai Bizottsága
•
•
•

A Jogi Tagozat egyik kiemelt szerve az MRSZ Etikai Bizottsága, amely a közzétett reklámokkal szemben
benyújtott panaszok kivizsgálását folytatja le a Magyar Reklámetikai Kódex alapján.
Az MRSZ alapító szerepet töltött be a hazai reklámetikai szabályozásban. Tevékenységét szoros
együttműködésben végzi az ÖRT-vel.
Az MRSZ Etikai Bizottságának elnöke Dr. Bacher Gusztáv – egyetemi oktató, ügyvéd, a Szecskay Ügyvédi
Iroda képviseletében.
2019-2021 közötti tevékenység:
2019-ben 11 panaszt kaptunk, amelyből 5 panasz esetében tudtunk érdemben foglalkozni.
2020-ban 8 panasz érkezett, amelyből 5 panasz esetében tudtunk a Magyar Reklám Etikai
Kódex szerint érdemben foglalkozni.
2021-ben 12 fogyasztói panaszt kaptunk. 7 esetben tudtunk reklámetikai eljárást indítani.

Kreatívipari Kerekasztal
Magyarország Kormánya 2019 októberében létrehozta a Kreatívipari Kerekasztalt, amelybe a
Magyar Reklámszövetség is felkérést kapott.
Célja az ágazatot támogató Kreatívipari Stratégia megalkotása a szereplők minél szélesebb
körének bevonásával.
2019. október közepén indult el a kreatívipari stratégia előkészítése körülbelül 120 állami
szervezet, érdekvédelmi és szakmai szövetség, oktatási intézmény bevonásával az ITM
Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkársága felügyeletével
A Magyar Reklámszövetség (1) a megalapozó munkacsoportban; (2) a technológia-humanizáció
– társadalmi kihívások és a kreatívipar; (3) vállalkozás- és technológia fejlesztése; valamint (4) a
szabályozási környezet munkacsoportokban vett részt és vállalt feladatokat .

Kreatívipari
stratégia
Munkánk eredményeként az
elkészült és 2020. áprilisában - a
munkacsoportokban
résztvevőknek - online prezentált
startégiába a kommunikációs /
reklámipar hangsúlyosan
bekerült:
•
•
•
•

Reklám,
Televízió / rádió
Online média
Sajtó

Az MRSZ szakmai munkájának jogi támogatása
Az elmúlt három évben is segítettük az MRSZ vezetőségét abban, hogy a nagy
figyelmet kiváltó reklámtémákban a jogszabályi környezet, a reklámetika
mentén szakmai véleményt, állásfoglalást alkothasson (pl. CBA és Cova-Cola
reklámok)

2020-ban a COVID okozta válság számos reklámipari szegmenst hozott nehéz
helyzetbe. A Jogi Tagozat értelmezéseivel, a lehetőségek feltérképezésével
számos alkalommal támogatta az MRSZ lobby munkáját a beadványok
előkészítésében.

Köszönjük a figyelmet!

