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A nemzetközi optimizmus ellenére  

sem lelkes a magyar médiapiac 
 

 

A Carat Hungary helyzetelemzése és várakozásai a hirdetési iparágról 
2014. május 21. – AZONNAL KÖZÖLHETŐ 

 

 

A digitális médiát kivéve a magyar reklámpiacot illetően továbbra sem túl optimista a Carat. A 

világ egyik legnagyobb médiaügynökségi hálózata idén először publikálta globális reklámpiaci 

előrejelzését 59 ország adatai alapján. A világszintű jóslat pozitív; mindössze néhány piac 

borúlátó, köztük Magyarország is. 

 

A Carat évek óta adja közre várakozásait a globális reklámköltéseket, illetve az egyes 

médiapiacok változását illetően. Az elemzés alapvetően lelkes: a médiaügynökségi hálózat a 

média befektetések növekedését várja a következő időszakban a reklámpiacon, Magyarországon 

azonban más a helyzet.  

 

Optimista hangulat uralkodik a világban, 2014-re 4.8%-os, míg jövőre 5%-os növekedést látnak 

a Carat irodák. A nagyobb régiók szerinti várakozások is pozitívak: a legvisszafogottabb a 

nyugat-európai régió, ahol 2014-ben két év után először számítanak növekedésre (+1,8%), 

szemben a Dél- és Latin-Amerikára becsült közel 13%-kal. A többi földrész 4-6% körüli 

növekedésre számít az aktuális és az ezt követő naptári évben. 
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Összteljesítményét tekintve a közép-kelet-európai régió várakozásai is megfelelnek a világszintű 

átlagnak, azaz az 5% körüli értéknek. A dinamika leginkább az orosz piacnak köszönhető, de 

például a bolgár vagy a lengyel médiapiac várakozásai is pozitívak; utóbbi három év lejtmenet 

után idén először számít növekedésre (1,9%). 2011 óta a növekedés tapasztalható a három balti 

államban is, ami az előrejelzések szerint folytatódik. A leginkább pesszimista piac a cseh és a 

szlovák, -4,9, illetve -9,5% előrejelzéseikkel 2014-re. 

 

Az iparági szervezetek kimutatásai alapján a Carat rendszeres időközönként elvégzi a maga 

nettó-nettó becslését, azaz annak a valós forgalomnak a kiszámítását, ami a jutalékok és 

kedvezmények nélkül vélhetően valóban realizálódik a médiatulajdonosoknál. Az aktuális 
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törtévre és az azt követőre pedig a médiapiaci és a makrogazdasági tendenciák alapján ad 

előrejelzést a nemzetközi médiaügynökség budapesti irodája. 

 

A magyar Carat iroda a 2013-ban mért 1,1%-os csökkenéshez hasonló eredményre számít az 

idén is, és minimális csökkenést, vagy legjobb esetben stagnálást valószínűsít jövőre is. Az 

ügynökségi hálózat hazai szakértői szerint leginkább a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikának 

tudható be, hogy a hazai piac nem, vagy legfeljebb csak hosszabb távon követi a nemzetközi 

trendeket. A makrogazdasági mutatók egyértelmű növekedésére van szükség hosszabb távon 

ahhoz, hogy a médiapiac is növekedési pályára álljon. A parlamenti választásokat követően 

újraalakuló kormány ezt jótékonyan befolyásolhatná, de a Carat egyelőre nem számít 

jelentősebb változásra. A 2014. év médiában is jelentős eseményei, közülük leginkább a nyári 

labdarúgó világbajnokság ugyan jótékony hatással lehetnek a piacra, de ezek összességében 

várhatóan nem fordítják majd meg a trendet. 
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Piaci ágazatok szerint vizsgálva a médiaköltéseket a legszembetűnőbb jelenség az állam, mint 

hirdető fokozódó szerepvállalása. A kormányzati befektetések egyre komolyabb piacalakító 

tényezőnek tekinthetőek: 2012-ről 2013-ra az állami intézmények, köztük a Miniszterelnöki 

Hivatal, az NMHH vagy a Magyar Posta kétszer akkora összeget fordítottak médiavásárlásra a 

főbb médiatípusokban, mint tavaly: becsült nettó-nettó értéken közel ötmilliárd forintot. A 

Kantar Media besorolása szerint az állami intézmény és fejlesztés néven nyilvántartott kategória 

a legdinamikusabban növekvő piacnak tekinthető, amit az élelmiszerüzletek (Aldi, Lidl, Penny 

Market, CBA, Coop, stb.) hirdetései követnek. Az Aldi és a Lidl, a Reckitt Benckiser mellett a 

legdinamikusabban növő hirdetők voltak, a 2012-ben előkelő helyen szereplő Spart azonban 

hiába keressük már a topligában. A Spar mellett a másik nagy visszaeső a médiaköltését 

hasonló arányban visszafogó L’Oreal volt. Dinamikusan növelte média befektetéseit a Magyar 

Telekom, megőrizve ezzel a vezető helyét, mint a legnagyobb hirdető. A távközlési óriások közül 

a Telenor hirdetési büdzséje közel megegyezett a 2012. évivel, 25%-os csökkentésével a 

Vodafone azonban már éppen kiszorult a topligából. A legtöbbet költő kategória idén is a 

gyógyhatású készítmények (OTC) volt, 2%-os növekedéssel 2013-ban. 
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A Carat kimutatásai a vásárolt médiafelületek minden jelentősebb típusára kiterjednek. Közülük 

valamennyinél világszinten növekedésre számít a Carat, a nyomtatott sajtó kivételével. Az 

összesített piaci költések megoszlását tekintve még a tévé tekinthető az első számú médiumnak, 

de a valódi nyertes a digitális média, amely több fejlett országban (pl. Egyesült Királyság, 

skandináv országok) már átvette a vezetést. A tendencia folytatódni fog, elsősorban a 

mobileszközök és mobil internet további intenzív terjeszkedése miatt a többi országban is. Utóbbi 

várakozás Magyarországra is igaz, ám nálunk valamennyi eszköz közül csak a digitális médiában 

számítanak növekedésre. Az offline médiában tapasztalható visszaesést valamelyest ugyan 

kompenzálják az internet-alapú megoldások, ám még mindig a televízió-reklámra költenek a 

legtöbbet a hirdetők: 2014-ben 29%-ot, a digitális 24%-ával szemben. A digitális megoldásokon 

belül továbbra is a display piac realizálja a legtöbb bevételt, növekedési üzemét tekintve 

azonban a keresőmarketing (search), a videomegosztókon megjelenő reklámok, valamint a 

közösségi médiában és mobil eszközökön látható hirdetések nőnek a leginkább dinamikusan. A 

küszöbön álló digitális hatalomátvételt jól mutatja a tévépiac enyhe, de stabilnak tekinthető 

csökkenése is, amit idén a TV2 csatornát is birtokló kereskedőház elhúzódó tulajdonosváltása 

miatt késve közzétett, új kereskedelmi politikája sem segített. 



6 

 

                                                       
   

 
 

 



7 

 

                                                       
   

A Carat az itt bemutatott tendenciák miatt is egyre nagyobb a jelentőséget tulajdonít a 

konvergens szemlélet megvalósításának, ezért a budapesti irodában is szorosabbá fűzték a belső 

együttműködést a különböző divíziók között. Ennek eredményeként egyre nagyobb hangsúlyt 

kap a tartalom és a felület harmonizációja a kommunikációs tervezés során. Mindennek persze 

objektív fogyasztói információk alapján mért teljesítmény mentén kell történnie: a mérhetőséget 

nem csak az egyes médiatípusok, hanem a teljes multimédia kampány szintjén is szem előtt 

tartva, ide értve a kommunikációs aktivitás hatását is a hirdetett márka teljesítményére.  

 
A módszertanról 

A Carat, mint a világ vezető független kommunikációs ügynöksége, évente két alkalommal tesz 

közzé előrejelzést a reklámkiadások nemzetközi alakulásáról. Az 59 piacra kiterjedő kimutatás 

mögött a helyi Carat irodák szakértelme és piacismerete áll. 

A budapesti Carat iroda a maga előrejelzését az iparági etalonnak számító szervezetek mérései 

alapján teszi meg. A múltbéli adatok közül a Kantar Media és az IAB adataira támaszkodik. 

Ahol szükséges, hozzáigazítja ezeket a becsült valós forgalomhoz, majd ez alapján tesz 

előrejelzést, jelen esetben 2014-re és 2015-re. 
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Kapcsolat 

 

Bacsa Gábor, ügyvezető igazgató, Carat Hungary 

Email: gabor.bacsa@carat.com 

M: 36 (20) 953 6499 

 

 

 

 

Katona Éva, kommunikáció, Dentsu Aegis Network Hungary 

Email: eva.katona@kirowskiisobar.com 

M: 36 (30) 914 0835 

 

 

 

 

Carat Hungary 

A Carat az egyik legismertebb médiaügynökség nemzetközi és hazai viszonylatban is, az egyik 

legnagyobb múltú, a különféle médiaterületeken nagy tapasztalattal rendelkező cég a 

kommunikációs piacon. A Dentsu Aegis Network nemzetközi hálózat tagja, 2013-ban az év 

ügynöksége volt az Advertising Age nemzetközi reklámszaklap listáján, itthon pedig az 

ügynökségek összevont teljesítményét mérő M-listán a Carat szerezte meg a legjobb ügynökségi 

helyezést tavaly. A Carat Hungary legfontosabb ügyfelei: adidas, Cofidis,  General Motors, Jysk, 

Lego, Maspex-Olympos, MasterCard, Mattel, Mondelez, Nokia, Philips, Zwack Unicum.  

www.carat.hu  

  

Dentsu Aegis Network 

A Dentsu Aegis Network (DAN) a világ egyik legdinamikusabban fejlődő digitális 

kommunikációs ügynökségi hálózata. Magyarországon a Dentsu Aegis Network-höz tartozik a 

Carat, az iProspect, a kirowski Isobar a Posterscope és a Vizeum.  A DAN az ügyfelek és a 

fogyasztók közötti kapcsolatot építi a márkák és termékek hatékony kommunikációján keresztül. 

Szolgáltatásai a stratégiaalkotástól kezdve az online és offline kreatívok kivitelezésén át, a 

médiatervezésig és vásárlásig, a teljes körű márkamenedzsmentig és piacelemzésig terjednek.  

http://www.dentsuaegisnetwork.com/ 
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