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Miért kell szabályozni a reklámot?

Szabályozás Önszabályozás

Fogyasztó és verseny védelme



Tipikus kérdés - önszabályozás

• Gyorsabb a jogi folyamatokhoz 
képest;

• Illeszkedik a társadalomhoz és az 
adott média sajátosságaihoz;

• Rugalmas;

• Gyorsan tud reagálni;

• A reklámipar saját vállalása!

?
Miért jó nekem az 
önszabályozás?



Több mint 20 év!

1997
Reklámtörvény preambuluma 

1997-ben elismeri az 

önszabályozás jelentőségét (… a 

szakmai önszabályozás 

gyakorlatának jelentőségét 

elismerve,) 

2008
Törvény a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról (UCP), és a 

2008-as Reklámtörvény: „a 

szakmai önszabályozás 

gyakorlatának jelentőségét 

elismerve, és e célból az 

önszabályozás keretében 

létrehozott magatartási kódexek 

betartásának ellenőrzését 

megerősítve ….. „

2010
2010. évi CLXXXV. törvény a 

médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról kiemelt 

szerepet szán az 

önszabályozásnak



27 ország
lakosság 88%-a

www.easa-alliance.org



KÓDEX => Önszabályozás alapja 

1937 óta

2018 frissítés

1981 óta

2021 frissítés!



A teljes reklámszakma támogatásával

Hirdetők

Reklámszolgáltatók Média

Társ-szakmai 

szervezet*

*22 szakmai szervezet köztük a Magyar Szeszipari Szövetség



3 lépcsős szabályrendszer

I. Általános szabályok

II. Különös szabályok

III. Digitális szabályok

• Hatály, értelmezések;
• Alapelvek;
• Azonosíthatóság;
• Anyanyelv, reklám ötletek, személyhez 

fűződő jogok védelme;

• Megtévesztő reklám tilalma;



3 lépcsős szabályrendszer

I. Általános szabályok

II. Különös szabályok

III. Digitális szabályok

• Társadalmi célú reklám szabályai;
• Gyermek és fiatalkorúak védelme; 
• Eladásösztönzés;
• Súlycsökkentő és egészségügyi termékek 

reklámja;
• Kozmetikai termékek reklámja;
• Élelmiszerek;
• Alkoholos termékek;
• Jármű, szerencsejáték, környezetvédelem, 

emelt díjas telekom;



3 lépcsős szabályrendszer

I. Általános szabályok

II. Különös szabályok

III. Digitális szabályok • Digitális úton közzétett reklám 



ÖRT szolgáltatásai

Előzetes 

véleménykérés - Copy

advice

• Team döntés,

• Jogi és etikai 

szempontok, 

• Az ügyet bizalmasan 

kezeljük

• Mi az üzenet a fogyasztó 

számára?

Panasz kezelés

- fogyasztói, 

versenytársi

• Állítás bizonyítása

• Szakértő bevonása, ha 

szükséges

• A döntést

• Utókövetése

Információs 

támogatás

• Tréningek

• Útmutatók

• Tematikus workshopok

• Monitoring eredmények

• Hírlevél

• LinkedIn jelenlét



Feketén / fehéren
- Önszabályozás és a hatóságok

Gazdasági Versenyhivatal

- bírságolási szempontok 
esetén számít az ÖRT 
véleménye

„Megfelelő szakmai 
gondossággal járt el”

Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hivatal 
- együttműködési 
megállapodás

Konzultációk
Határozatok megosztása



Reklám önszabályozás 
– nemcsak a „nagy” cégeknek

• Nyilatkozat a csatlakozásról
• Reklám Etikai Kódex elfogadása

• ÖRT eljárási szabályzatnak megfelelés

• Árbevétel alapján sávos tagdíj meghatározás
• Éves tagdíj 140.000 Ft – 550.000 Ft között

• Teljesörű szolgáltatás minden tagunknak

• www.ort.hu



3Alkohol reklámok



Alkoholreklám

Össztűz alatt a világban

Kik támadják?

• WHO
• „alkohol policy” – NCD issue (2013)

• EU WHO Plan to Reduce Harmful Use of Alcohol 2012-2020 (53 ország)

• EU – BECA – Beating Cancer Plan - 2022-2025

• RARHA – Reducing Alcohol Related Harm (EU program)

• Civil szervezetek: STAP, EuroCare

• Országonként korlátozás (tilalom)

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Támadási pontok  & sokba kerül az 

országoknak
• Alkoholizmus – túlzott fogyasztás

• Fiatalok alkohol fogyasztása (binge drinking – ready to drink italok)

• Drink and drive

• Terhes nők

Társszabályozás 
AVMS – elfogadták – 2018. – implementálás 

folyamatban…videomegosztó platformok is!!

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Ipar vállalásai – követhető?

• ICAP – International Center for Alcohol Policy  - top cégek 
vállalásai

• ICC Code – (ICAP javaslatra)

• Nemzeti Kódexek (Magyar Reklámetikai Kódex)

• EAHF – WFA vállalás – RMP

• Sörszövetségi Blueprint

• Cégek saját vállalásai

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Szigorú szabályozás

2008. évi 

XLVIII. törvény

a gazdasági 

reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól

18 §

2010. évi 

CLXXXV. 

törvény

a médiaszolgáltatásokról 

és a 

tömegkommunikációról

24.§

Magyar 

Reklámetikai 

Kódex 

19.cikkely

ÖRT Útmutató

Alkoholtartalmú 

termékek reklámozása



A cég vagy márka internetes honlapján világos és jól látható módon meg kell jelölni, hogy a honlapot 

kizárólag az alkoholfogyasztásra/vásárlásra megszabott korhatár felettiek 

látogathatják. Ennek érdekében a reklámozó köteles az oldalra történő belépéshez 

biztosítani, hogy a felhasználónak meg kelljen adnia a születési dátumát.

ÉS

A cég vagy márka internetes honlapján világos felhívást kell közzétenni a 

felelősségteljes alkoholfogyasztásra.

Saját média felületek!



Az alkoholos italok reklámja nem sugallhatja, hogy az alkoholfogyasztás 

elfogadható személyi vagy gépi meghajtású eszköz, jármű 

vezetése előtt vagy alatt, ideértve a motorcsónakot, jet-skit, motoros szánt és repülőgépet is. A 

reklám nem sugallhatja, hogy az alkoholos ital fogyasztása elfogadható veszélyes 

eszköz működtetése, illetve bármely veszélyes szabadidős 

vagy munkatevékenység végzése előtt vagy alatt. 

Veszélyes üzem!



Az alkoholos italok reklámja nem ösztönözhet jogszerűtlen magatartásra és nem ösztönözhet ilyen 

magatartást, valamint nem becsülheti le az egészséges életmód 

jelentőségét. 

Az alkoholos italok reklámja nem mutathat be kiemelkedő fizikai és 

szellemi teljesítményt ezen italok fogyasztásának 

hatásaként, valamint nem mutathat alkoholfogyasztást kiemelkedő szellemi vagy fizikai 

teljesítmény végzése során. Így különösen a reklám nem keltheti azt a benyomást, hogy az 

alkoholfogyasztás serkenti a szellemi képességeket vagy a fizikai 

teljesítményt, vagy bármilyen stimuláló hatása van, pl. a nagy odafigyelést igénylő feladat 

végrehajtása során. 

Egészség és teljesítmény!



Az alkoholos ital reklámja nem mutathat alkoholfogyasztást munkahelyen 

munkaidőben, munkavégzéshez kapcsolódóan. Kivételt képez ez alól a 

termékkóstoltatással, céglátogatással kapcsolatos reklám, ahol a szakember munkájához kapcsolódóan 

jelenik meg.

Az alkoholos italok reklámja nem lehet elnéző vagy bátorító a túlzott vagy 

felelőtlen fogyasztással szemben, nem tüntetheti fel az absztinenciát vagy 

mértékletes fogyasztást negatívumként. A reklám nem mutathat ittasnak tűnő személyt, nem sugallhatja, 

hogy az ittasság pozitív.

Az alkoholos italok reklámja nem kapcsolhatja össze a terméket vagy 

fogyasztást erőszakos, agresszív, veszélyes vagy antiszociális 

magatartással. Az alkoholos italok reklámja nem sugallhatja, hogy az alkohol a 

felnőtté válás eszköze.



Az alkoholos italok reklámja nem kelthet bizonytalanságot az áru természetével és alkoholtartalmával 

(erősségével) kapcsolatban. Tartalmazhat az alkoholtartalomra vonatkozó adatot, de a magas 

alkoholtartalom nem lehet meghatározó kommunikációs elem, illetve 

nem kelthet olyan benyomást, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív 

tulajdonsága. Nem sugallhatja, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztásával a rászokás vagy a 

túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető.

Az alkoholos italok reklámja tartalmazhat az ital összetételére, így például a kalóriatartalomra

vonatkozó információt, ám nem csatolhatja össze ezeket az egészséggel- illetve 

súlycsökkentéssel kapcsolatos állításokkal, kivéve, ha ezt jogszabály lehetővé teszi.

Az alkoholos italok reklámja nem sugallhatja, hogy az alkoholos italnak terápiás hatása 

van, vagy a fogyasztása segít megelőzni, kezelni vagy gyógyítani emberi 

betegséget. A tápértékre, szénhidráttartalomra, kalóriatartalomra vonatkozó egyébként jogszerű, igaz és 

körültekintően felhasznált, és igazolható állítások – adott körülmények között – elfogadhatók lehetnek.



Az alkoholos italok reklámja nem sugallhatja, hogy az alkohol megoldást kínálhat olyan 

egyéni problémákra, mint a magány, stressz vagy unalom. 

Az alkoholos italok reklámja nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholos italok 

fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális 

sikerekhez. Különösen nem sugallhatja, hogy az alkoholfogyasztás a társasági 

siker vagy elfogadottság feltétele vagy, hogy az alkoholfogyasztás erősíti a 

szexuális képességet, vonzerőt vagy szexuális kapcsolat kialakításához vezet, segít 

legyőzni a gátlásosságot, szégyenlősséget. Különös gondossággal kell 

eljárni, hogy az alkoholreklám ne sértse a jó ízlést vagy a közízlést, az emberi méltóságot. 

Az alkoholos italok reklámja nem szólhat magas egészségi kockázatú 

csoportokhoz, így pl. terhes nőkhöz, és nem mutathat terhes nőt. 



Kiskorúak védelme
Hazai alkohol szabályok

Reklámtörvény:

Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely

a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,

b) gyermek-, vagy fiatalkorút mutat be,

Médiatörvény: 

a) nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, (18 év)

b) nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút - 18 év – törvény!

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



A médiaválasztás során biztosítani kell, hogy az adott médium, vagy rádiós és televíziós műsorszolgáltatás 

esetén az adott műsorszám közönségének több mint 70%-a ésszerűen

várhatóan 18 éves vagy annál idősebb legyen. Nem reklámozható az 

alkoholos ital olyan médiumban vagy eseményen, vagy rádiós és televíziós műsorszolgáltatás esetén 

közvetlenül az olyan műsorszám előtt vagy után, amely közönségének legalább 30%-a előre ismerten, vagy 

ésszerűen várhatóan gyermek-és fiatalkorú. 

A reklám nem használhat olyan – valóságos vagy kitalált – tárgyat, 

képet, stílust, jelképet, színt, zenét, karaktert (különösen 

rajzfilmfigurákat, sportolókat, közismert személyt), amely 

elsősorban a gyermek- és fiatalkorúakat szólítja meg vagy szorosan kötődik 

gondolati vagy érzelmi világukhoz. Nem használható olyan márkajegy, árujelző, amely elsősorban gyermek-

és fiatalkorúaknak szól (nevek, logók, sportfelszerelés, sport, játék vagy más) és nem sugallhatja, hogy 

felnőtté, felnőttnek látszóvá teszi az alkoholfogyasztót. 



Reklámtörvény:
Nem ösztönözhet az alkoholtartalmú italok mértéktelen fogyasztására,

• a megjelenített fogyasztás, módját, sebességét (binge drinking), 

mennyiségét, 

• különleges ajánlat esetében fontos szempontok

• ajánlat időtartama, 

• van-e sürgetés? 

• tartalmaz-e nagyobb mennyiség elfogyasztásához kötődő nagyobb nyerési esélyre 

vonatkozó üzenetet?

• nyeremény: egy hűtő tele (sok-sok) Radlerrel

Mértéktelen fogyasztás
Hazai alkohol szabályok

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Közzétételi szabályok
Hazai alkohol szabályok

(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját

• sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén 
- a nyitó oldalon,

• színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve 
fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, 
annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően,

• egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, 
(felnőttjátékon is tilos)

• közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen 
intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon 
belül szabadtéri reklámhordozón.

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Általános szabályok

Megtévesztés

• Mit tud a termék - milyen összetevői vannak?

• Újdonság - termék vagy a csomagolás új? Volt már kampánya?

• Promóció 

o Nyeremény vagy garantált ajándék? Időtartam, 

elérhetőség?

o Árkommunikáció kérdései

ALKOHOLOS TERMÉKEK REKLÁMJAI          

Jogi és etikai vonatkozások



Lorem ipsum gaitaam tisautetuum in eum Lorem isum dolor

• Fogyasztói elvárások
• Cégek környezettudatossága
• Greta Thunberg hatás
• Fenntarthatóság megjelenése a 

reklámokban

Környezetvédelem
Ne beszélj zöldségeket!

Zöld állítások / greenwashing

Környezetre ártalmas magatartás

Környezet ábrázolás



Tipikus kérdés 

• EU Green deal (nincs olyan 
kezdeményezés ahol a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság 
ne jelenne meg)

• Készülő UCP guidance – megtévesztő 
állítások, zöld állításokra kiterjesztése

• Fókusz téma a hazai versenyhatóság 
számára - GVH

• Civilek is egyre aktívabbak

?
Miért a 

környezetvédelem?



Összes említés Csak reklámmal kapcsolatos említések

Legaktívabb témák csökkenő 

sorrendben
Említésszám

Legaktívabb témák csökkenő 

sorrendben
Említésszám

1. Csomagolás  89240 1. Környezetbarát 136

2. Környezetbarát  85306 2. Csomagolás  133 

3. Környezettudatos 55434 3. Környezettudatos 52

4. Fenntarthatóság  35655 4. Fenntarthatóság  37 

5. Energiatakarékosság 28846 5. Greenwashing 21

6. Pazarlás  12017 6. Pazarlás  5 

7. Greenwashing 279 7. Energiatakarékosság 1

„A fogyasztók: a reklám ÉS
környezetvédelem” nem kiemelt téma!



Zöld állítások - GVH
• Egyértelműen és a fogyasztók számára érthető nyelven fogalmazd meg milyen 

környezeti előnyökkel rendelkezik a termék, a szolgáltatás vagy a vállalkozás 
működése, programja. 

• Biztosíts lehetőséget a fogyasztók számára, hogy az állítások valóságtartalmáról 
maguk is meggyőződhessenek. (weboldalon legyen elérhető a bővebb kifejtés!)

• Az állítások legyenek igazolhatók, bizonyítékai pedig világosak, tárgyilagosak és 
meggyőzőek. Mérlegeld, hogy a zöld állítás a legmegfelelőbb és legfrissebb 
kutatásokra, adatokra, mérési módszertanokra támaszkodik-e. 

• Folyamatosan vizsgáld felül felül a kommunikációban használt állításokat, hogy 
azok naprakészek maradjanak. 

• Fenntarthatósági tevékenységéről inkább elért eredményeket, mint jövőbeli 
teljesítményekkel kapcsolatos vállalásokat kommunikáld. 





REKLÁM.TISZTÁN

KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


