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ÖSSZEFOGLALÁS 

I. Bevezetés 

 
Az Európai Parlament 2007 novemberében hagyta jóvá az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet. Ez a fontos jogszabály közös, uniós szintű 
szabályokat állapít meg az audiovizuális tartalom terjesztésére vonatkozóan egy olyan 
időszakban, amikor az európai audiovizuális piacokat fontos technológiai átalakulások érik, 
és gyorsan változnak a fogyasztási modellek. Emellett jelentős keretet biztosít a reklám 
szabályozására is, és első alkalommal teszi lehetővé bizonyos feltételek mellett a 
termékmegjelenítést mint reklámeszközt. A tagállamoknak 2009 végéig kell átültetniük 
nemzeti szabályozási keretükbe az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet. 
 
Ez a rövid tanulmány megvizsgálja az új irányelvben a reklámmal kapcsolatban szereplő 
kérdéseket, és különösen értékeli ezzel összefüggésben a termékmegjelenítés szerepét és 
a reklám gyermekekre gyakorolt hatását. Emellett áttekintést nyújt a tagállami átültetés 
jelenlegi helyzetéről a termékmegjelenítési szabályok vonatkozásában. A reklámpiaci 
tendenciák rövid elemzése és a jövőben vizsgálatot igénylő egyes kérdések megvitatása 
további szükséges háttérinformációkkal szolgál. 
 
 
II. Fejlemények a reklám és a termékmegjelenítés terén 
 
Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv értelmében a termékmegjelenítés 
fogalma „minden olyan audiovizuális kereskedelmi kommunikációt magában foglal, amely 
terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy mindezekre való utalást tartalmaz oly módon, 
hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – műsorszámban jelenik meg”. 
 
E tanulmány szerzői szerint a termékmegjelenítés EU-n belüli potenciális szerepét az 
audiovizuális reklámpiac főbb tendenciáinak alapján kell vizsgálni. A televíziós 
reklámbevételek több évig tartó egyenletes növekedést követően most stagnálnak, sőt 
visszaesnek1. Ehhez a tendenciához a következő tényezők járulnak hozzá, és a jövőben 
gyorsíthatják is ezt a tendenciát: 
 
 A közönség felaprózódása a többcsatornás műsorszórás és az alternatív szórakozási 

formák (on-line, játék, mobilkommunikáció stb.) eredményeként 

 A digitális videómagnók vagy az igény szerinti videóletöltési alkalmazások új 
megoldásai a reklámok elkerülésére 

 Globális pénzügyi és gazdasági visszaesés, amely a reklámkiadások csökkenésével is 
jár.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Girard Laurence, Lauer Stéphane, Le consommateur est en train d’entrer dans l’ère du non, lemonde.fr, letöltés: 

2009.1.9. 
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Ezzel összefüggésben egyes érintettek úgy vélekedtek, hogy a termékmegjelenítés jelentős 
további jövőbeli bevételi forrás lehet az európai médiaszolgáltatók számára. E tanulmány 
értékeli ezt a potenciált, mindenekelőtt megvizsgálja az USA-beli bizonyítékokat2, és az 
interjúk során kapott szóbeli bizonyítékokra épít3. Az alapvető eredmények a következők: 
 
 Habár a termékmegjelenítés reklámforgalma az USA-ban gyorsabban nő, mint az iparág 

többi részéé, ez a teljes televíziós reklámforgalomnak csak viszonylag szerény részét 
teszi ki (2007-ben 1,7%)4. 

 A termékmegjelenítés becsült globális bevétele 2006-ban 37,2%-kal nőtt, és így 3,36 
milliárd dollárt tett ki, az előrejelzések szerint pedig az elkövetkező években még 
tovább nő5. A 2009 márciusában Prágában tartott médiaismereti konferencián 
ismertetett legfrissebb adatok a globális termékmegjelenítési piacot 2008-ban 7 milliárd 
dollárra becsülték. Az USA piacának növekedését 2009-re 18%-ra becsülték6. Jelenleg 
még nem állnak rendelkezésre részletes friss adatok a globális, az USA-beli vagy az 
európai termékmegjelenítés tekintetében, ezért nem könnyű előrejelzéseket tenni a 
termékmegjelenítés jövőjére vonatkozóan.  

 Az OFCOM egyesült királysági kommunikációs szabályozó7 tanulmánya szerint az 
Egyesült Királyság termékmegjelenítési piacának potenciálja évi 100 millió font8. Egy 
kapcsolódó nyilvános konzultáció során azonban a legtöbb résztvevő jóval kisebb 
forgalomra (25-35 millió font9) számított a következő évek tekintetében. 

 A termékmegjelenítés EU-beli alakulásával kapcsolatos előrejelzéseket övező 
bizonytalanság tükröződött a mi konzultációink során is, és ezt annak a ténynek a 
tükrében kell vizsgálni, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet a 
legtöbb tagállam még nem ültette át. A termékmegjelenítés az EU-ban még nincs 
liberalizálva, ezért jó pár évig nem állnak még rendelkezésre megbízható piaci adatok. 

 
Mindazonáltal konzultációink általánosságban azt mutatták, hogy bár a legtöbb érdekelt a 
reklám terén üdvözli a termékmegjelenítés soron következő liberalizálását, de nem tekintik 
fontos új bevételi forrásnak. A termékmegjelenítés új bevételt teremtő potenciálját a 
filmgyártás és a televíziós műsorkészítés tekintetében az eddigiekben láthatólag 
túlbecsülték. A hagyományos reklámmódszerek felváltása helyett a tanulmány szerzői 
szerint a termékmegjelenítés inkább szerény kiegészítő formája lesz a reklámnak.  
 
A termékmegjelenítés jövőbeli európai szerepét illetően kutatásunk során számos érdekes 
megfigyelés született, és ez további vizsgálatot tehet szükségessé: 
 
 Vannak „természetes határok” – a termékmegjelenítés bizonyos termékek esetében 

megfelelőbb eszköz, mint más termékek esetében, és nem feltétlenül tekintik a reklám 
terén érdekelt felek „ezüst pisztolygolyónak”, mivel ez utóbbiak már tartanak attól, 
hogy a célcsoportokat a túlzott mértékű reklám elidegeníti. 

                                                 
2  Uniós szintű adatok nem állnak rendelkezésre, mivel a legtöbb tagállam tiltja a termékmegjelenítést az irányelv 

lehetséges átültetéséig. 
3  A megkérdezettek listája a függelékekben szerepel. 
4  PQ Media, sajtóközlemény, PQ Media Global Product Placement Forecast Series 2006-2010: Country-by-Country 

Analysis, 2007, elérhető: http://www.pqmedia.com/about-press-20070314-gppf.html. 
5  PQ Media, sajtóközlemény, PQ Media Global Product Placement Forecast Series 2006-2010: Country-by-Country 

Analysis, 2007, ugyanott. 
6  Az ACT (Kereskedelmi Televíziós Szövetség) adatait idézi Jonathan Davis (Egyesült Királyság, Filmtanács) a 

következő jelentésében: „2. szekció – Termékmegjelenítés”, „A tartalomszolgáltatók és a felhasználók 
felelőssége” című konferencián, Prága, 2009. március 19–20. 

7  Kommunikációs Hivatal. 
8  Kommunikációs Hivatal (OFCOM), Termékmegjelenítés - A termékmegjelenítéssel kapcsolatos kérdésekre 

vonatkozó konzultáció, 2005. 
9  Ugyanott. 
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 A termékmegjelenítés nézői szokásokra gyakorolt tényleges hatása továbbra sem 
könnyen megragadható, mivel a reklám és a szerkesztői tartalom egybemosása miatt 
egyre nehezebben mérhető. 

 Egyes érdekeltek szerint a termékmegjelenítés arra ösztönzi a médiaszolgáltatókat, 
hogy saját műsoraikat is megbízás útján készíttessék, mivel ez kiegészítő bevételi 
forrás. Érdekes módon ez azt jelenti, hogy a termékmegjelenítés előnyös az európai 
gyártási szintek emelését illetően. 

 
 
III. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

tagállami átültetése 
 
A tanulmány 2.2. szakasza ebben az összefüggésben vizsgálja az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv átültetésének helyzetét a termékmegjelenítés 
kérdésének uniós tagállamok által történő kezelése vonatkozásában. Egy (telefonos és e-
mailes kérdőív útján végzett) felmérésben az Európa Tanács „határon átnyúló 
televíziózással foglalkozó állandó bizottsága” 10 uniós tagjainak két egyszerű kérdést 
tettünk fel: először is azt, hogy a termékmegjelenítés általában engedélyezhető-e a 
tagállamokban, és ha igen, milyen feltételekkel. Másfelől pedig, hogy lehet-e élni vagy sem 
a 3g. cikk (2) bekezdésének d) pontjában foglalt kivétellel, amely szerint a 
műsorszóróknak nem kell tájékoztatniuk a közönséget a megvásárolt műsorokban foglalt 
termékmegjelenítésről. 
 
E rövid felmérés eredményei a következők: a legtöbb tagállam még nem ültette át az 
irányelvet (csak Románia, Franciaország és a belgiumi Flamand Közösség). A tagállamok 
többsége jelenleg kívánja engedélyezni a termékmegjelenítést az irányelvben javasoltak 
szerint. Csak az Egyesült Királyság tette egyértelművé, hogy nem engedélyezi a 
termékmegjelenítést. Tudomásunk szerint emellett Románia, Lettország, Litvánia, 
Olaszország, Csehország, Szlovákia, Spanyolország és Svédország teszi lehetővé a 
műsorszórók számára, hogy ne tájékoztassák a közönséget a nem általuk készített 
műsorokban foglalt termékmegjelenítésről, az irányelv 3g. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjában foglaltak szerint. Mivel a legtöbb tagállam parlamentje még nem vitatta meg az 
átültetést, egyes esetekben akár még specifikusabb szabályozást is bevezethetnek. A 
felmérés újabb változatát ezért 2010-ben kellene elvégezni. 
 
IV. A gyermekeknek szánt kereskedelmi kommunikáció és annak 

szabályozása 
 
A médiaszabályozási kísérleteket a folyamatosan fejlődő médiafogyasztási és felhasználási 
modellek alapján kell vizsgálni. A 3. szakasz a gyermekek ilyen modelljeivel foglalkozik, és 
felteszi a kérdést, hogy helyénvaló-e az önszabályozási megközelítés, illetve a törvényi 
szabályozás a reklámot illetően, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben 
foglaltak szerint. 
 
A szerzők bizonyítják, hogy a gyermekek számos olyan televíziós műsort néznek, 
amelynek nem kifejezetten ők a célközönsége. Mivel az EU-n belül a reklámot kétszintű 
rendszer szabályozza, amelyben általános szabályok vonatkoznak mindenfajta reklámra és 
műsorra, emellett pedig szigorúbb szabályok csak a gyermekműsorokra vonatkoznak, a 

                                                 
10  Az Európai Bizottság audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának listáját nyilvánosan nem 

tették közzé. 
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gyermekek olyan reklámokkal is szembesülnek, amelyek nem feltétlenül nekik valók. A 
tagállamok emellett sokféleképpen határozzák meg a „gyermekek” fogalmát, és a 
gyermekműsorokat is gyakran egymástól eltérő módon határozzák meg, tehát az egyes 
tagállamokban ugyanazon korcsoportra eltérő szabályok vonatkoznak.  
 
Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 3e. cikke szerint a kormányoknak 
arra kell ösztönözniük a médiaszolgáltatókat, hogy alakítsanak ki magatartási kódexeket a 
gyermekeknek szánt reklámokat illetően, és az Európai Parlament megbízásában arra kért 
minket, hogy értékeljük az ilyen kódexekkel és eredményességükkel kapcsolatos 
információk helytállóságát. Hasonlóan a termékmegjelenítés EU-n belüli potenciális 
szerepének értékeléséhez, itt sem időszerű még a kérdés egyértelmű megválaszolása. A 
3.5. fejezet szerint a gyermekeknek szánt reklámmal kapcsolatos magatartási kódexeket 
most készíti és aktualizálja több érdekelt is. Az idézhető fő kódex a Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara (ICC) „Felelősségteljes élelmiszer- és italreklámok szabályozási 
kerete” című dokumentuma11, amely általános reklámozási iránymutatásait igazítja az 
olyan élelmiszer- és italreklámokhoz, amelyek hatással lehetnek a gyermekekre.   
 
Konzultációink eredményeképp megtudtuk, hogy a legtöbb érdekelt egyetért abban, hogy 
a magatartási kódexek általában igen eredményesek lehetnek, ha megfelelően kerülnek 
kialakításra és végrehajtásra. A gyermekeknek szánt reklámmal kapcsolatos ilyen kódexek 
eredményessége azonban csak akkor vizsgálható, ha az irányelvet a tagállamok 
végrehajtották. 
 
 
V. A reklám hatásai 
 
A tanulmány jelentős erőfeszítéseket tesz a gyermekek nézői szokásainak feltárására, 
megvizsgálja az általuk nézett műsorok típusait és azt, hogy mikor nézik ezeket. Erre az 
értékelésre alapozva összefoglalásra kerülnek a gyermekek reklámnak való kitettségével 
kapcsolatos adatok, ezen belül különösen az élelmiszer- és italreklámoknak való 
kitettségükre vonatkozó adatok. A tanulmány szerint egyre elfogadottabb, hogy a 
televíziós reklám befolyásolja a 2–11 éves gyermekek élelmiszer-, italfogyasztási és 
vásárlási preferenciáit. 
 
Ezzel összefüggésben röviden áttekintjük a reklám gyermekekre gyakorolt hatásával 
kapcsolatos saját kutatásunkat. Az ilyen kutatások gyakran azt a gondolatmenetet követik, 
hogy a gyermekek egy bizonyos életkorig nem észlelik a reklám kényszerítő szándékát, 
nincs reklámismeretük, és ezért a reklámoknak különösen ki vannak téve.12 Mivel a 
gyermekeket különösen sérülékenynek és magukat megóvni képtelennek tekintik, a 
gyermekeknek szánt reklámot gondosabban kell szabályozni, mint a reklám más formáit. 
Független testületek, pl. az egyesült királysági Kommunikációs Hivatal (OFCOM) által 
végzett kutatások egyetértenek ezzel, és a jelenlegi reklámszabályozás jórészt erre alapul. 
 
A tanulmány azonban utal olyan médiahatás-kutatókra is, mint Sonia Livingstone, aki 
szerint az életkor nem szükségszerűen meghatározó tényező a reklám megértésében. 
Igazából – bár ez általános feltevés lehet – nem sok bizonyíték utal arra, hogy a fiatal 
gyermekeket erősebben befolyásolja a reklám, mint a serdülőket vagy felnőtteket. A 
reklám miatti veszélyeztetettség életkortól függetlenül egyéni kognitív és társadalmi 

                                                 
11  Lásd a függelékeket.  
12  Livingstone Sonia, Debating children’s susceptibility to persuasion- where does fairness come in? A 

commentary on the Nairn and Fine versus Ambler debate, International Journal of Advertising, megjelenés 
alatt. 
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tényezőkön, továbbá a környezeten múlik. Livingstone érdekes módon azt állítja, hogy a 
reklám kényszerítő szándékának felismerése nem szükségszerűen védi a nézőket annak 
hatásaitól13. Ez természetesen számos olyan népszerű feltevést megkérdőjelez, amely a 
médiaszabályozással és a reklámismerettel kapcsolatos kezdeményezések mögött áll, és 
kifinomultabb megközelítés felé mutat a meglévő szabályozás eredményességének 
értékelésére vonatkozóan. 
 
 
VI. Következtetések és későbbi vizsgálatra szánt kérdések 
 
Tekintettel arra, hogy ezt a vizsgálatot az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv tagállami elfogadásához képest rövid időn belül kellett elvégezni, tekintettel 
továbbá a megbízás korlátozott hatókörére, a tanulmányban nem állapíthatók meg a 
termékmegjelenítés EU-n belüli jövőbeli alakulásával kapcsolatos pontos előrejelzések.  
 
Mindazonáltal a következők állapíthatók meg: 
 
 a termékmegjelenítés által a jövőbeli audiovizuális finanszírozásra kifejtett hatást az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv előkészítésével kapcsolatos viták 
során elképzelhető, hogy túlbecsülték,  

 a termékmegjelenítés minden valószínűség szerint csak szerény bevételi forrás marad 
az audiovizuális ágazat számára,  

 a termékmegjelenítés Európa tévéképernyőin valósággá válik, és sok ország nézőit 
nem mindig tájékoztatják arról, hogy egyes műsorokban van termékmegjelenítés.   

 
A reklám gyermekekre gyakorolt hatásait illetően a tanulmány a következőket állapítja 
meg: 
 
 a gyermekek egyre gyakrabban találkoznak nem nekik szánt reklámokkal,  

 a gyermekeknek a reklám hatásai elleni védelmére szánt intézkedések egyöntetű 
végrehajtása jelenleg nem képzelhető el az EU egészében, mivel a tagállamokban 
sokféleképpen értelmezik a „gyermekek” és a „gyermekműsorok” fogalmát,  

 
A tanulmány szerint emellett bár jelenleg nincs elég bizonyíték arra, hogy a 
reklámágazaton belül eredményesen működne az önszabályozás, a reklámmal kapcsolatos 
magatartási kódexek hatékonyak lehetnek. További vizsgálatot igényel az, hogy az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv milyen hatással lesz a gyermekeknek 
szánt reklámokkal kapcsolatos ilyen magatartási kódexek kialakítására.  
 
Az Európai Parlament számos olyan kérdéssel foglalkozott, amely mélyebb vizsgálatot 
igényel, mivel az audiovizuális piacok és a reklámokkal kapcsolatos gyakorlat alakulását 
érinti az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv. Ezzel összefüggésben azzal 
az ajánlással zárjuk az összefoglalást, hogy az Európai Parlament a következő kérdéseket 
tegye vizsgálatának és mérlegelésének tárgyává a következő években: 
 
 
 
 
 
                                                 
13  Livingstone Sonia, Debating children’s susceptibility to persuasion- where does fairness come in?  A 

commentary on the Nairn and Fine versus Ambler debate, idézett mű. 
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 További kutatásra van szükség az audiovizuális reklám legújabb tendenciáival 

kapcsolatosan, valamint a több európai szintű bizonyítékra van szükség a gyermekek és 
felnőttek médiafogyasztási szokásait illetően, a meglévő szabályozás 
eredményességének és helytállóságának értékelése céljából. 

 A termékmegjelenítés által az audiovizuális reklámra gyakorolt hatások tényleges 
megértése érdekében további kutatásra lehet szükség az EU-ban az elkövetkező egy-
két évben. Mindazonáltal rövidebb távon is biztosíthatók kutatási eredmények a 
termékmegjelenítés hatásainak spanyolországi és ausztriai vizsgálata révén, mivel e két 
országban már liberalizálták a termékmegjelenítést. 

 Hasonlóképpen elvégezhető a gyermekeknek szánt reklámokkal kapcsolatos 
médiaszolgáltatói magatartási kódexek megfelelő végrehajtásával kapcsolatos további 
kutatás is az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtását 
követően. Egy ilyen kutatás magában foglalhatná az említett gyakorlat olyan műsorokra 
történő kiterjesztésének vizsgálatát is, amelyek bár nem gyermekműsorok, de 
köztudottan vonzzák a gyermekek figyelmét. 

 A tanulmány emellett azt javasolja, hogy az Európai Parlament végezzen további 
vizsgálatot olyan kezdeményezések elindításának lehetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a gyermekek, serdülők és felnőttek (különösen tanárok és szülők) 
reklámismeretének fejlesztése, továbbá a reklámszabályozásért felelős tagállami 
döntéshozók hálózatba szervezése.  


