
 

 
 

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA 

avagy válság alatt is van élet  
 

A TELJES MAGYAR MÉDIAPIAC TRENDJEI & PROGNÓZIS 2012-re 
a WHITEREPORT mediabrowser  hiánypótló adatai alapján  

 

 

 

 

 

 
 



BEVEZETŐ 

• Miért? 

– Prognózis-szezon van 

– 2011 őszén elindult a WR Financial - a WHITEREPORT 

hiánypótló információi révén van mire alapozni 

– Mert minden rendszernek van struktúrája, vannak trendjei – 
így a médiapiacnak is -, és bár egy prognózis mindig ugrás 

a sötétbe, minden eddiginél jobbak az alapinformációk 

– Hogy legyen olyan prognózis is, amely konkrét és érvekkel 
bír – vitára nyitottak vagyunk 

• Miért csak 2012-re prognosztizálunk? 

– Mert olyan sok a bizonytalanság, hogy ésszerűtlen lenne 

hosszabb időre előrebecsülni. 



A WHITEREPORT MEDIABROWSER: TISZTA 

INFORMÁCIÓ A MÉDIA VILÁGÁRÓL 
• A WHITEREPORT mediabrowser  egy eszköz, amely révén a 

piac szereplői minden eddiginél komplexebb módon 

tudnak saját céljaikra médiuminformációt szerezni. 
 

– Minden Magyarországon üzemelő médiamárkát magában foglal, 

amely hazai nyilvántartásban és/vagy terjesztésben és/vagy iparági 

kutatásban szerepel – több mint 7000 médiumot.  

– Független adatokra épül (nem önbevallásos), ezáltal minden 

eddiginél transzparensebbé teszi a médiapiacot és annak főbb 

trendjeit. 

– 2010. első féléves adatokkal indult és negyedévente új adatokkal 

bővülnek a korábbi adatsorok. 

– A 2011. februárjában elindult szolgáltatás előfizetéses rendszerben 

működik. 



A MÉDIAPIAC DEFINíCIÓJA  

A PROGNÓZISHOZ 

Médiapiac 

Médiavállalat 1 

Éves nettó 
árbevétel 

Terjesztési 
bevétel 

Reklám- 

bevétel 

Egyéb 
bevételek 

Adózott 
eredmény 

Médiavállalat 2 … 
Médiavállalat 

938 

Megjegyzések:  

-A médiapiac méretét a médiamárkák számával 

és összetételével is kereshetjük a WHITEREPORT 

mediabrowserben (lásd később), de jelen anyag 

nem erre a területre fókuszál, hanem a 

médiumokat üzemeltető médiavállalatokra. 

-A WHITEREPORT mediabrowserben több mint 

5000 szervezet található, amelyek a 2010-ben 

működő több mint 7000 médiumot üzemeltették. 

Közülük 938 céget tekintünk médiavállalatnak  

saját definíciónk szerint: az elsődleges 

médiaszolgáltatással foglalkozókat (tranzakciós 

cégeket nem). 



TÉNYEK 



A WHITEREPORT ÓTA A TELJES, 

FRAGMENTÁLT MÉDIAPIAC LÁTHATÓ 

4% 

17% 

79% 

2010. 4. negyedévében 7073 médium működött a 
WHITEREPORT független forrásai szerint.  



BEVÉTELKONCENTRÁCIÓ ÉS 

FRAGMENTÁCIÓ (LONG TAIL) 

2010. 4. negyedévében 7073 médium működött a  magyarországi 
médiapiacon, több mint 5000 szervezet üzemeltetésében. Ebből 938 

céget tekintünk médiavállalatnak. 
Forrás: WHITEREPORT mediabrowser  

21% 

79% 

A top 50 

médiavállalat adja 

a pénzügyi nettó 

árbevétel 80%-át  

MÉDIUMOK SZÁMA SZERINT ÁRBEVÉTEL SZERINT 



MÉDIAVÁLLALATOK ÖSSZBEVÉTELÉNEK 

TRENDJEI – BEVEZETJÜK A WR-INDEXET 

Milliárd Ft 

WR-INDEX   

2009/2008: 91             2010 / 2009: 99 



HOGYAN ALAKUL A WR-INDEX 2011-BEN ÉS 

2012-BEN? ERRŐL SZÓL PROGNÓZISUNK 

Milliárd Ft 

? ? 

WR-INDEX   
2009/2008: 91     2010 / 2009: 99 



VÁLSÁGREAKCIÓK ANATÓMIÁJA 1. 
A TOP HIRDETŐK 2009-ES BUDGET CUTJA TŰNIK A 

LEGDRASZTIKUSABB LÉPÉSNEK A REKLÁMPIACON 

Milliárd Ft 



VÁLSÁGREAKCIÓK ANATÓMIÁJA 2. 
A 2008-BAN NYERESÉGES MÉDIASZEKTOR NYERESÉGE 

2009-2010-BEN ELTŰNT – RÉSZBEN AKVIZíCÓK MIATT 

% 



A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA 3. 
A REKLÁMKÖLTÉS A VÁLSÁGIG A GDP-NÖVEKEDÉSSEL 

VOLT ARÁNYOS – AZÓTA ALULMARAD!  
Index 

Stagnálás Növekedés Válság 



A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA 4. 
A TELJES MÉDIAPIAC TRENDJEI ÖSSZEFÜGGÉST 

MUTATNAK A HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSÁVAL – DE A 

REKLÁMPIAC ITT IS ALULMARAD 
Index 

Stagnálás Válság 



VÁLSÁGREAKCIÓK ANATÓMIÁJA 5. 
A MÉDIAPIAC SÚLYA A GDP-HEZ KÉPEST A VÁLSÁG 

KEZDETE ÓTA CSÖKKENŐ TENDENCIÁT MUTAT 



PROGNÓZIS 2012-RE 



A PROGNÓZIS ALAPJA 1. 

-5,7% 
-5,2% -5,0% 

-5,0% 

-6% 

-2% 
-1% -1% 

2009 / 2008 (tény) 2010 / 2009 (tény) 2011/2010 (előrejelzés) 2012/2011 (előrejelzés) 

A médiapiac összméretének előrejelzését és a WR-index 

alakulását a  médiapiac GDP-ből számított 

részesedésváltozásaira alapozzuk, a háztartások 

fogyasztásváltozásához képest enyhén negatívan 

A médiapiac súlyváltozása a GDP-hez képest (forrás: WHITEREPORT, ill. Mrs. White-becslés) 

A médiapiac GDP-ből számolt részesedése 2008 – 2009 - 2010: 1,25% - 1,18% - 1,12% 



A PROGNÓZIS ALAPJA 2. 
TOVÁBBI ALAPVETÉSEK, KIINDULÓPONTOK 

WR-
index 

A GDP 
változása 

(2011: 
+1,5%, 2012: 
max. +0,5%) 

A médiapiac súlya a 
GDP-hez képest – e 

tényező változása (2008: 
1,25%-ről 2010-re: 1,12%, 2011-

2012-re további 
súlycsökkenést várunk) 

A háztartások 
fogyasztásának 

alakulása 
(2011, 2012: -1, 

-1%) 

A hirdetési 
kedv szubjektív 
paraméterei – 
„tőzsdehatás”  

A 2011-es 
reklámköltési 

listaáras adatok és 
szakértői becslések 
ezek nettósítására 

A forintárfolyam 
ingadozása és 

kedvezőtlen helyzete, 
amely a top hirdetőK 
eredményét rontják 

Különadók, bankadó, 
áfanövekedés, egyéb, a 

lakossági piacnak 
hirdető vállalatokat 
érintő intézkedések   



ÉS A VÉGEREDMÉNY: 

PROGNÓZIS 2012 – SZÁMOKBAN, 1. 
A TELJES MÉDIAPIAC TÉNYLEGES („NET-NET”)ÁRBEVÉTELÉRE VONATKOZÓAN 
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2008 (tény) 2009 (tény) 2010 (tény) 2011 

(előrejelzés) 

2012 

(előrejelzés) 

Médiavállalatok összesített pénzügyi nettó árbevétele  
(2008-2010: 938 médiavállalat reklám+terjesztés+egyéb árbevétele ténylegesen,  

forrás: WHITEREPORT Financial – Opten ; reklámpiac: MRSZ-becslés; 

2011-2012: forrás: Mrs. White Media Consulting) 
Teljes médiapiac nettó 

árbevétele 

Milliárd Ft 

WR-INDEX :  

96 
WR-INDEX :  

95 



ÉS A VÉGEREDMÉNY: 

PROGNÓZIS 2012 – SZÁMOKBAN, 2. 
A TELJES MÉDIAPIAC ÉS ANNAK RÉSZEKÉNT A REKLÁMPIAC TÉNYLEGES („NET-NET”)ÁRBEVÉTELÉRE VONATKOZÓAN 
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(előrejelzés) 

2012 

(előrejelzés) 

Médiavállalatok összesített pénzügyi nettó árbevétele  
(2008-2010: 938 médiavállalat reklám+terjesztés+egyéb árbevétele ténylegesen,  

forrás: WHITEREPORT Financial – Opten ; reklámpiac: MRSZ-becslés; 

2011-2012: forrás: Mrs. White Media Consulting: 45%, il 

Net-net reklámpiac 

Teljes médiapiac nettó árbevétele 

Milliárd Ft 

WR-INDEX :  

96 
WR-INDEX :  

95 

WR-INDEX :  

99 
WR-INDEX :  

90 



A MÉDIAPIAC MINDEZEK ELLENÉRE 

EGÉSZSÉGES?! 
Igen, mert 

• A médiapiacon a kínálat (több mint 7000 médium – WHITEREPORT, ill. 

médiafogyasztási kutatások a médiumok 21%-a esetében) és annak struktúrája 

azt mutatja,  

– a médiafogyasztással nincs gond (még ha átrendeződések vannak is) 

– a  hatalmas médiakínálatból hirdetőknek lenne miből válogatniuk, szegmentálni, 
targetálni 

– a médiavállalatok fogyasztói bevétele kevésbé csökken, mint a b2b reklámbevétel 
(lásd előző oldal): -2% idén, -3% 2012-ben a prognózisunk szerint 

• A médiapiac médiaszolgáltatói oldala – még a szűken vett médiavállalatokat 

tekintve is – koncentrált, de a long tail igen sokszínű (és üzleti lehetőséget 

jelenthetne a nagyoknak)  

• A médiumok számának radikális csökkenése eddig nem volt jellemző (a híre 

nagyobb, mint az esetek száma), bár ez 2012-ben változhat 

Igen, de 

• A médiavállalatok profitabilitásának megtartására már racionalizálási 

folyamatok indultak el. Ha ezek a „források” kimerülnek, az már komoly iparági 

problémákat vet fel.   



ÖSSZEGZÉS 



ÖSSZEGZÉS 1. 

• Strukturálisan egészségesnek tűnik a médiapiac, még ha csökkenő trendet is 
mutat árbevétel és eredményesség szerint - és komoly veszélyt jelent ennek 
további évekre lehetséges fennállása 

 

• Együttmozgás látszik a háztartások fogyasztásával, de annál negatívabbak 
a reakciók a reklámpiacon - a válság a médiaipart, és azon belül főleg a 
reklámpiacon jobban megnyirbálja, mint ahogyan azt valaha is sejtettük 

 

• A médiapiac reklámpiac-része erősen percepcióvezérelt – amíg nincsenek 
jobb kilátások, nem változik a negatív trend 



ÖSSZEGZÉS 2. 

• A WR-index  - 938 médiavállalat pénzügyi nettó árbevétele alapján 

– 2009-ben és 2010-ben: 91, ill. 99 volt (tény, nem becslés) 

– 2011-re és 2012-re további csökkenést prognosztizálunk, 96-os, ill. 95-ös 

indexszel. Vagyis becslésünk szerint idén 11, jövőre 13 milliárd forintnyi tényleges költés 

tűnik el a médiapiacról.  Ezen belül  

A. a fogyasztóktól származó bevételek (ami legnagyobb részt terjesztési bevétel) várhatóan kevésbé 

csökkennek : 2011-ben 2%, 2012-ben 3% költésvisszaesést valószínűsítünk.  

B. a reklámpiacon 2011-re 6%, 2012-re 7% net-net reklámköltés-

visszaesést prognosztizálunk Vagyis a reklámpiacról távozik a fenti összeg jelentős 

része: idén 8, jövőre további 8 milliárd forint net-net. A gazdasági helyzet jelentősebb romlása 

esetén a reklámpiaci csökkenés akár kétszámjegyű is lehet. 

 

• Nem látni, meddig tarthat a csökkenés, de az biztos, hogy makrogazdasági 
elemek rég befolyásolták ennyire közvetlen módon a reklámozási kedvet.  

 

• Válság alatt is van élet - de mások a szabályok és más stratégiák kellenek. 
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