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Beszámoló a „Reklámadó vs. társadalmi célú kommunikáció és 
reklámozás” témájú szakmai beszélgetésről 

Esemény: PR Kávéházi Est a Magyar Public Relations Szövetség szervezésében 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: Uránia Kávéház, Budapest 

Téma: A társadalmi felelősségvállaláshoz, azaz a CSR-hoz köthető kommunikáció, a hazai 

társadalmi célú kommunikáció helyzetének elemzése vállalati, média, jogi és gyakorlati 

szempontból, továbbá annak a kérdéskörnek a vizsgálata, hogy a közelmúltban életbe lépett 

reklámtörvénynek lesz-e hatása rá, a cégek által kommunikációra fordított költségek 

csökkentésének milyen következményei lesznek a társadalmi célú kommunikációra, és mi 

jellemzi a legjobb gyakorlatokat, a jó CSR kommunikációt. 

Vendégek: 

Dr. Buday-Sántha Andrea – az MRPSZ Jogi és Etikai Bizottságának elnöke, reklámjogi 

szakértő, BGF Külkereskedelmi Kar oktatója 

Jakab Ádám – RTL Klub Hírigazgatóság, Fókusz főszerkesztő 

Pogány Éda - Coca-Cola HBC AG cégcsoport, fenntarthatósági kommunikációs igazgató 

Dr. Radácsi László – BGF, Pénzügyi és Számviteli Kar, tudományos főmunkatárs, CSR 

szakértő 

Sas István – reklámfilmrendező, reklámpszichológus, főiskolai tanár 

Petrányi-Széll András – szociálpszichológus, a PS:PRovocative pr-ügynökség társtulajdonosa 

és az MPRSZ alelnöke 

A beszélgetést Sárosi Péter, a PublicPress kommunikációs ügynökség stratégiai igazgatója, az 

MPRSZ örökös tagja moderálta.   
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A beszélgetés során elhangzottak összefoglalója 

Első kérdésként Sárosi Péter azt vetette fel, hogy mi a CSR filozófiája és mi a ma korszerűnek 

tekintett gyakorlata. 

Dr. Radácsi László válaszában kifejtette, hogy a CSR-nak, a fenntarthatóság menedzsmentnek 

jól meghatározott definíciói vannak. A CSR arra vonatkozik, hogy egy vállalat hogyan integrálja 

menedzsment rendszereibe, mindennapi működésébe a környezeti-, gazdasági- és társadalmi 

szempontokat, és ezáltal mennyire tudja biztosítani a vállalat hosszú távú fennmaradását. Ez 

alapvetően tehát nem kommunikációs, sokkal inkább belső szervezeti kérdés. Magyarországon 

és a régió néhány országában a CSR terület tipikusan a kommunikációs vezetőkhöz tartozik, 

de ez csak történelmi esetlegesség, még akkor is, ha ezek közt a kommunikációs szakemberek 

közt néhányan valóban profivá váltak a témában. A világban nem ez a jellemző – máshol ez 

vagy önálló terület, vagy stratégiai vezetők felelősek érte. A CSR mérésére jól bevált indikátorok 

vannak (például ilyen a Dow Jones Sustainability Index), amelyek alapján meg tudjuk ítélni, 

hogy egy vállalat ebben a tekintetben hogyan teljesít. Nincs szó tehát arról, hogy ez egy „puha” 

terület lenne, amelynek megítélése szubjektív. 

Pogány Éda, bár alapvetően egyetértett ezzel, úgy gondolja, hogy mindennek van 

kommunikációs vetülete is, és helye van azoknak a kommunikációs kampányoknak, amelyeket 

a vállalatok a CSR-ra építenek. Vannak érintett csoportok, amelyekkel a vállalatok ezzel 

kapcsolatban kommunikálnak, ezek egyike éppen a fogyasztók csoportja, és fontos, hogy 

hozzájuk is eljusson, hogy egy vállalat mennyire fenntarthatóan működik. A vállalatok általában 

klasszikus PR-eszközökkel kommunikálnak erről, de van olyan kommunikáció is, ami a 

reklámhoz kötődik. Hogy jó dolog-e, ha egy vállalat ezen keresztül próbál versenyelőnyhöz jutni, 

azt nem a kommunikációs szakembernek kell eldöntenie, ez menedzsmenti döntés – és a 

döntést befolyásolja az, hogy a kutatások mit jeleznek vissza, mennyire érdekli ez a téma a 

fogyasztót. Természetesen itt is lehet vezető szerepet felvállalni, és az ilyen témájú üzeneteket 

proaktívan kommunikálni akkor is, ha egyelőre ez nem döntést befolyásoló tényező. 

Sas István a CSR és ennek kommunikációja közötti különbséget hangsúlyozta. Egyiknek a 

szerepe, hogy a vállalat levegyen bizonyos terheket az állam válláról, és bizonyítsa, hogy 

profitszerző tevékenysége mellett segít a társadalmi gondok megoldásában. A másik arról szól, 

hogy a vállalatnak joga van ezt elmondani a közvéleménynek – ami azért különösen fontos, 

mert a mai világban a vállalat a termékei szempontjából már nem tudja eléggé megkülönböztetni 

magát a többiektől. A termék dicsérete helyett inkább azzal érvelnek, hogy a vállalat maga 

milyen jó szándékú és milyen pozitív tevékenységet folytat. Egyfelől lehet nézni a vállalat CSR 
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tevékenységéről szóló tényeket, de az legalább olyan fontos, hogy ebből mennyit 

kommunikálnak a különböző szereplők felé. A probléma abból adódik, hogy nagyon kevés 

médiafelület áll a vállalatok rendelkezésére, hogy pozitív tetteikről beszámoljanak. 

Ugyanazokon a helyeken kell megszólalniuk, ahol például a kereskedelmi reklámok is 

megjelennek. A kormánynak inkább hálásnak kellene lennie, hogy a termelő vállalatok gondjai 

közül néhányat megoldanak, ahelyett, hogy tovább nehezítené a helyzetüket. Legalább a CSR-

ral kapcsolatos kommunikációt kellene megkönnyíteni számukra. Sajnos nem ez történik. 

Jakab Ádám a televízió, a tartalom kezelője oldaláról mondta el tapasztalatait. Véleménye 

szerint inkább az a jellemző, hogy a cégek nemcsak az óránkénti 12 perces reklámidőbe 

szeretnének bekerülni kommunikációjukkal, hanem külön felületeket szeretnének társadalmi 

felelősségvállalásuk ismertetésére. A médiaszolgáltató részéről általában az a kérdés, hogy a 

tévé hogyan szelektáljon. A kereskedelmi tévék számára, de többnyire a nézők számára sem 

ez a legértékesebb tartalom. Az a ritkább, amikor a tévé és a nézők oldalán is nagy érdeklődést 

keltő társadalmi felelősségvállalási téma adódik. A tévék olyan tartalmat szeretnének, amivel a 

televízió is szívesen foglalkozik, és a nézőket is érdekli – a cégeknek meg kellene érteniük 

ennek a fontosságát is. 

Petrányi-Széll András rámutatott, hogy az elmúlt 5-10 év rengeteg, a reklámon túlmutató 

eszközt kitermelt – pl. szóbeszéd marketing, tartalommarketing vagy közösségi média –, ezek 

mind eszközt adnak a vállalatoknak, hogy kommunikálják, ha jót tesznek. A CSR nemzetközi 

elméleti hátterét illetően ügynökségi tapasztalatai alapján elmondható, hogy a magyar valóság 

nem a Dr. Radácsi László által mondottakat követi, hiszen itt az a negatív tendencia 

tapasztalható, hogy a cégek kifejezetten reklám célból kívánnak CSR tevékenységet folytatni. 

Kérdés, hogy mit lehetne javasolni a CSR kampányok megvalósításához – a válasz véleménye 

szerint jól leírható négy vonatkozó szabállyal. Egyik, hogy a jó CSR tervezett, nem ad hoc. Egy 

másik, hogy azt tedd, amihez a legjobban értesz, azaz a vállalat profiljába illeszkedő CSR 

tevékenységet célszerű végezni. A harmadik szabály, hogy a vállalat ne felejtse az 

alaptevékenységét fejleszteni, az ahhoz kapcsolódó üzletvitelben is tükröződjön a CSR 

szemlélet. A negyedik, hogy a CSR ne legyen öncélú, a reklámozási komponens ne kerüljön 

túlsúlyba. 

Sas István veszélyes gondolatnak nevezte azt, hogy a reklám helyét túlzottan átvegye a mára 

oly divatossá vált content marketing. Az ugyanis arról szól, hogy bújtassuk üzenetünket színes 

tartalmakba, juttassuk el a fogyasztóhoz, de tegyünk úgy, mintha nem reklámoznánk. A 

rejtőzködő content így mindent maga alá fog temetni, és ha ezen az úton indulunk, rengeteg 

probléma lesz vele. Véleménye szerint ennek épp az ellenkezőjét kell tenni: fel kell vállalni, hogy 
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igenis, nyíltan reklámozzuk a pozitív tetteket. Legyen több megszólalási lehetőségük azoknak, 

akik jót tesznek a társadalomért! Minél több jót tesznek, annál több kedvezményt kapjanak. 

Jakab Ádám a tartalomra vonatkozó jóslat alátámasztására megemlítette, hogy tapasztalatai 

szerint a tartalommal már most rengeteg probléma van: ha egy cég bekerül egy tartalommal 

egy műsorba, a következők már arra hivatkozva szeretnének hasonló tartalommal bekerülni, 

ugyanakkor ezek nem egyformán érdekesek a nézők számára, ezért nagyon nehéz szelektálni. 

Petrányi-Széll András szerint a fogalmak közt egyértelmű különbséget kell tenni: a content 

marketing és a native advertising teljesen különböző dolgok. Egy dolog például egy saját 

felületen indított szakmai blog, amelyen a vállalat maga alakítja a felületet, és különböző 

közösségi csatornákon keresztül eléri vele a célközönséget, és egészen mást jelent, ha a 

vállalat fizetett csatornán, pénzért reklámoz. Külön hangsúlyozta, hogy nem bújtatott reklámra 

biztat senkit, hanem arra, hogy a hagyományos reklámeszközökön túl használja az utóbbi 

években kialakult egyéb eszközöket, amelyek adott esetben költséghatékonyabbak is. 

Pogány Éda a különféle kommunikációs csatornák megemlítésével egészítette ki az 

elmondottakat. Rámutatott, hogy a kommunikáció tervezésében helye van úgy a „paid” 

(klasszikus advertising), mint az „earned” (klasszikus PR – az igazán hírértékű dolgok, amelyek 

a nézőt is, hírszerkesztőt is érdeklik), a shared (a social media és az összes ehhez kapcsolódó 

marketing eszköz) és az „own” (amely saját csatorna, ezen a vállalat adómentesen 

kommunikálhat, ilyen pl. a termék címkéje, vagy a saját honlap) csatornáknak is. A 

kommunikációs csatornák ilyen felosztását a rövidítések alapján az angolszász szakirodalom 

PESO-ként említi. A kommunikációs célkitűzéshez igazodva ezek jól kiválasztott stratégiai 

keverékét érdemes használni, attól is függően, hogy milyen célcsoporthoz szólunk, és nekik 

melyek a preferált kommunikációs csatornáik, üzeneteik. 

A beszélgetés Sárosi Péter jogi szabályozásra irányuló kérdésével folytatódott: milyen jogi 

szabályozás vonatkozik a CSR-re, a társadalmi célú reklámra, a mostani reklámadó törvény 

különbséget tesz-e a közérdekű, társadalmi célú reklám és a többi reklám között?  

Dr. Buday-Sántha Andrea válaszában elmondta, hogy a médiatörvény nem CSR-ként, 

társadalmi felelősségvállalásként definiálja, ezeket a fogalmakat a magyar jogrendszer nem 

használja, nem jogi kategóriák, de tartalma szerint be lehet beazonosítani, hogy a törvények 

mely pontjai vonatkoznak a CSR tevékenységre. Maga a reklámadó törvény értelmező 

rendelkezésekkel kezd, ugyanakkor nem alkot új fogalmakat, minden fogalomnál a 

médiatörvényre vagy a reklámtörvényre hivatkozik. Vannak olyan fogalmak, amelyek nem 

jelennek meg benne – amiből értelmezési, alkalmazási problémák lesznek. Másrészt, nemcsak 
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a CSR-ról kellene beszélni, hanem egyéb PR- és reklámeszközökről is, melyeknél szintén nem 

a közgazdasági értelmezésünk szerinti fogalmakat használják a jogalkotók. 

Sárosi Péter következő kérdésében azt vetette fel, hogy a reklámadóról bevezetett törvény 

befolyásolni fogja-e a CSR tevékenység kommunikációját, illetve bármilyen olyan 

kommunikációt, amely nem esik a gazdasági célú reklámra vonatkozó törvény hatálya alá. 

Sas István véleménye szerint a reklámadó problémájával kapcsolatban főleg a 

gondolkodásmód zavaró. A reklámot áthatja a közlési vágy a cégek részéről, hogy 

elmondhassák társadalmi jócselekedeteiket. De kevés helyük van ezt megtenni. Az egyik 

lehetőség a direkt reklám, amiből ha sok van, akkor ezért most már sokat kell adózni is. A 

cégeket méltánytalan büntetni azért, hogy segítenek a kormányzatnak társadalmi célú 

cselekedeteikkel. Vajon miért zavar az bárkit, ha egy cég, intézmény elmondja a jót, amit tett, 

és ebből valamilyen erkölcsi vagy anyagi haszna származik? Háromféle, a világban alkalmazott 

megoldást említett erre vonatkozóan. Egyik az, hogy ha a cég profitot termel ebből a reklámból, 

akkor fizessen érte ugyanúgy, mint a gazdasági célú reklámért. Egy másik lehetőség, hogy a 

kormányzat adott témákban való társadalmi célú tevékenység esetén teljes adókedvezményt 

ad a cégnek. Egy harmadik megoldás, amivel kísérleteztek, hogy a kormányzat a cég által a 

társadalmi célú tevékenységre költött összeg arányában támogatja a céget, ez lehet akár a 

kapcsolódó kommunikáció is. A hazai reklámadóval az a baj, hogy egyáltalán nem ebbe az 

irányba mutat. 

Petrányi-Széll András felhívta a figyelmet arra, hogy a reklámadónak nem a reklámozó cég az 

alanya – kivéve, ha saját médiumot használ reklámozásra, és ezzel eléri az 500 millió forintos 

értéket. Ebből rendkívül kevés van, a Magyarországon működő vállalatok 90%-át nem érinti a 

reklámadó. Egy másik dolog, hogy egyértelmű a törvény: az minősül reklámnak, ha valaki 

valamilyen közlésért fizet egy médiumnak. Ez elkülönül a klasszikus PR-tól, ahol az újságíró 

dönti el, hogy az adott üzenetet befogadja-e, és saját értelmezését hozzátéve fogja 

megjelentetni azt. Egy harmadik dolog, hogy a média oldal fel van készülve arra, hogy 

kedvezményt nyújtson a társadalmi célú reklám megjelentetésére. 

Dr. Radácsi László ismételten kiemelte, hogy továbbra sem CSR kommunikációról van szó a 

beszélgetésben, hanem inkább jótékonysági ügyekről. Ettől függetlenül a vállalatokat támogatni 

kell jótékonysági tevékenységükben. A világban jellemző, hogy a cégek nagyon óvatosan 

bánnak az ilyen típusú reklámokkal, ugyanis a fogyasztók, aktivista csoportok gyorsan le tudják 

leplezni a nem valós vagy csak részigazságokat tartalmazó állításokat. Egy másik szempont, 

hogy egy kapitalista gazdasági rendszerben a vállalat részéről a CSR tevékenység csakis a 

gazdasági haszonszerzés céljából merül fel. Magyarországon valójában csak kezdetlegesen 
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van olyan tevékenység, aminek a kommunikációjáról a beszélgetés eredetileg szólni kívánt. A 

jótékonysági kommunikáció itt nem ezt a tartalmat jelenti, és erre nem is célszerű kedvezményt 

adni, mert nincs hatása a valóságra. 

Pogány Éda megemlítette a Coca-Cola példáját: a reklámadó a médiumokat adóztatja meg 500 

millió felett, és ha a reklámhordozó a cég saját tulajdona, akkor ez a céget sújtó adót jelent, 

márpedig a Coca-Colának sok ilyen jellegű reklámhordozója van – ilyen esetben a 

reklámhordozó eszköz beszerzési árához szabják az adót. 

Dr. Buday-Sántha Andrea válaszképpen úgy pontosított, hogy a törvény differenciál: ha a cég 

saját termékein, eszközein megjelenik a cég neve, logója, az nem tartozik az adó körébe. Ha 

ezen túlmenően tartalmaz bármilyen információt (jelszót, üzenetet, stb.), akkor már igen. Ami a 

várható jogvitákat illeti a törvénnyel kapcsolatban: egészen biztos benne, hogy vannak és 

lesznek jogviták. Az ügyvédi kamara már korábban jelezte, hogy melyek azok a területek a 

reklámadóval kapcsolatban, amelyek jogvitákat fognak generálni, például ilyen a saját célú 

reklám, saját célú honlap, az adóalap meghatározása. 

Petrányi-Széll András, kiemelve a reklámadónak ezt a kettősségét, hogy mikor kit sújt, felhívta 

a figyelmet arra, hogy vannak nem Magyarországon bejelentett felületek, és ezekért nem 

fizetnek adót Magyarországon – tipikusan ilyen a Google és a Facebook, amely cégek 

jellemzően Íroszágban adózó, ottani telephellyel rendelkező, a kedvezményeket kihasználó 

vállalkozások. Ugyanakkor ezek a magyar digitális piac jelentős szeletét hasítják ki. A magyar 

reklámadó törvény saját médiumon reklámozásra vonatkozó rendelkezése az ilyen cégeket is 

érinteni fogja – de továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy csak 500 millió érték felett érinti a 

vállalkozásokat. 

Jakab Ádám a reklámadó érdekes kontextusaként említette meg az olyan helyzeteket, mint 

például egy RTL-en sugárzott RTL2 promóció vagy reklám esete, nagyon pontosan át kell 

gondolni hogyan érdemes kezelni ezeket, hogy jogszerűek. A tartalomként megjelenő CSR 

tevékenységről elmondta, hogy az RTL úgy gondolja, ilyenkor szerkesztőségi döntésről van 

szó, nincs megrendelő, nincs szerződés, senki nem fizet senkinek, ezért nem esik a reklámadó 

hatálya alá. Jellemző az is, hogy ezek többnyire nem populáris témák, és ilyen értelemben az 

RTL egyfajta CSR vállalásként tekint rájuk. Nyereséget nem termelnek, így a televízió 

gyakorlatilag önmaga ellen dolgozik, ugyanakkor adózni sem kell utánuk, hiszen a jogalkotó azt 

nézi, mennyi a kapcsolódó pénzforgalom – ami ezekben az esetekben nincs. 

A közönség részéről is érkeztek hozzászólások, kérdések: 

Barát Tamás, az MPRSZ alapító főtitkára, korábbi ügyvezető alelnöke, örökös tagja, 

nagykövete hozzászólásában javasolta a CSR kifejezés használatának egyértelműsítését, 
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ugyanis a kifejezés alatt a megszólalók mindegyike mást értett. Véleménye szerint a CSR 

magyar fordítása helyesebb lenne, ha nem vállalati, hanem a „szervezeti társadalmi 

felelősségvállalás” kifejezést használnánk. Továbbá tisztázni kellene a fogalmakat. Egy 

meglévő magyar CSR definíciót ajánl használni (a MÚOSZ ajánlása: http://cco.hu/kommunikacios-

kodexek/muosz-szakmai-ajanlasok/101-a-muosz-ajanlasa-a-csr-ertelmezesere): „A szervezetek 

társadalmi felelősségvállalása a szervezet és a szervezet tagjainak olyan, tudatos és 

folyamatos gondolkodás- és szemléletmódja, valamint erőfeszítése és tevékenysége, melyben 

megnyilvánul az a tudat, hogy minden döntésük, cselekedetük hatással van környezetükre, a 

társadalom tagjaira.” Ily módon, a CSR a szervezetek etikus viselkedését is jelenti. „A 

szervezetek társadalmi felelősségvállalása kommunikációjának feladata, hogy kölcsönös 

előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a belső és külső 

környezetét alakító társadalmi tényezők között.” Nem ért egyet azzal az állítással sem, hogy a 

vállalatok csak profit alapon végeznek CSR tevékenységet. Az Egyesült Államokban – 

tapasztalatai szerint – létezik a filantrópia motiválta CSR tevékenység. 

Dr. Rácz Gábor, az MPRSZ volt elnökségi tagja, címzetes főiskolai docens hozzászólásában 

azt fogalmazta meg, hogy bár az elhangzottak nagy részével egyet lehet érteni, azt tudomásul 

kell venni, hogy a vállalatok megpróbálják CSR-ként eladni, amit tesznek, és hasznot is akarnak 

húzni ebből a tevékenységből, a tévé pedig azt fogja leadni, ami érdekes. Meg kell találni, hogy 

az érdek hol esik ténylegesen egybe a társadalmi célokkal, és azt kell támogatni. Egy másik 

felvetése az volt, hogy a vállalat megítélésénél CSR szempontból sok esetben nagyon sokat 

elmond az, hogy a vállalat hogy bánik a saját dolgozóival. A feladat az, hogy rászorítsuk a 

vállalatokat a társadalmilag felelős viselkedésre. 

Kovács Viktória (ForzaMedia) azt a kérdést tette fel az előadóknak, hogy mérik-e azt a 

vállalatok, hogy a fogyasztókra milyen hatással van a cég jótékonykodása, különösen olyan 

esetekben, amikor az adott cég egyrészről jótékonykodik, másrészről károsítja a környezetet. 

Egy további kérdező arra kereste a választ, hogy abban, hogy külföldön annyira mást jelent a 

CSR, van-e szerepe az oktatás területén jelentkező különbségeknek. 

Sas István a Dove példáján keresztül szemléltette, hogy a valóság milyen összetett lehet egy 

cég jótékony és káros tevékenységének kettőssége tekintetében, milyen könnyen 

visszafordítható ellene a CSR-kommunikáció. A Dove CSR típusú reklámot készített a 

természetes szépség érdekében a sebészeti beavatkozások helyett. Válaszul a zöldek rövid 

időn belül ellene fordultak, rámutatva, hogy a Dove a termékei gyártásához károsítja az 

esőerdők és a benne élő állatvilág fennmaradását. 

http://cco.hu/kommunikacios-kodexek/muosz-szakmai-ajanlasok/101-a-muosz-ajanlasa-a-csr-ertelmezesere
http://cco.hu/kommunikacios-kodexek/muosz-szakmai-ajanlasok/101-a-muosz-ajanlasa-a-csr-ertelmezesere
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Dr. Radácsi László Kovács Viktória kérdésével kapcsolatban kiemelte, hogy ez nagyon fontos 

kérdés, hiszen pontosan ez dönti el, hogy egy cég komolyan veszi-e, amit csinál. Nagyon fontos 

a vállalatnak mérni, hogy miként hat a tevékenysége a fogyasztó, a munkatárs, a befektető és 

a további érintettek percepciójára. Ha ezt nem teszi, tevékenysége elveszti jogosultságát, 

hiszen akkor nem azonosítható a stratégiai és operatív cél, és nem tudja meghatározni a 

költségvetését sem. Magyarországon rengeteg CSR-díj van, minden díjazottnak fel kellene 

tenni a kérdést, hogy milyen indikátorok mentén ítéli meg saját tevékenységét. 

Szakdolgozatban is érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen összefüggés van a CSR-díjak 

és a nemzetközileg is értelmezhető, indikátorokkal mérhető szervezeti teljesítmény között. 

Ugyanakkor véleménye szerint ezt a témát egyre inkább nem érdemes külön tárgyként tanítani, 

mint ahogy annak sem lesz egy idő múlva sok értelme, hogy a vállalatoknál külön CSR-osztály 

legyen. Magának a vállalatvezetésnek kell úgy menedzselnie a céget, hogy ezeket a 

szempontokat integrálja a normál tevékenységébe. Ami a képzést illeti, a normál üzletmenetet 

tanító tárgyak keretébe kell beépíteni ezt a szemléletet. Sajnos Magyarországon az jellemző, 

hogy az oktatásban nem nagyon foglalkoznak ezekkel a témákkal, a fejlettebb országokban az 

elmúlt 10-20 évben végbement nagy forradalom itthon nem következett be. 

Petrányi-Széll András véleménye szerint ahhoz, hogy a CSR valóban áthassa a vállalatok 

tevékenységét, 50-100 években kell gondolkozni, Magyarországon erre az elmúlt 25 év állt 

rendelkezésre, de bizonyos dolgokkal, szempontokkal nem is kezdünk el még foglalkozni, itt 

még sokkal súlyosabb problémák vannak annál, hogy egyáltalán elkezdhessünk valódi és 

hosszú távú CSR-ban gondolkodni. 

Pogány Éda egyetértett azzal, hogy itt a koncepciók eltérő értelmezésével van probléma, a 

definíciókkal, amelyek alatt nem ugyanazt értjük. Véleménye szerint jobb is lenne a CSR helyett 

fenntartható fejlődésről, tehát hosszú távon értelmesen fenntartható gazdasági, társadalmi és 

környezeti fejlődésről beszélni. Ez a triple bottom line, azaz mindhárom területen kell, hogy 

legyen mérhető eredmény, ha egy vállalat fenntarthatóan működik. A hatás mérésével 

kapcsolatban a válasza az volt, hogy a vállalatok pontosan mérik a reklámok, üzenetek 

fogyasztásra gyakorolt hatását, ugyanakkor az is tény, hogy a tapasztalat szerint 

Magyarországon a fogyasztó döntésében egyelőre nagyon kis tényezőt jelent az, hogy a vállalat 

mennyire felelősen működik. A képzést illetően elmondta, hogy azt át kell alakítani annak 

megfelelően, ahogy egy felelős vállalatnak működnie kellene, azaz a felelős működést a 

vállalatok irányítási modelljének részeként, abba szervesen integráltan volna jó oktatni, és nem 

külön, esetleg csak kommunikációs tevékenységként. Addig nem beszélhetünk komolyan 

fenntartható gazdálkodásról, amíg a kommunikációs szakember feladatának tekintjük, hogy a 

vállalatvezetést meggyőzze arról, hogy felelősen kell gazdálkodni a hosszú távon fenntartható 
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fejlődés érdekében, és hogy ez adott esetben versenyelőnyt is jelenthet. A jó az, ha a 

vállalatvezetés ezt felismeri, és ennek megfelelően vezeti a vállalatot, hoz üzleti döntéseket az 

értéklánc teljes spektrumára vonatkoztatva, figyelembe véve a gazdasági mellett a társadalmi 

és környezeti hatásokat is. 

További témaként Dr. Buday-Sántha Andrea felvetette, hogy érdemes lenne arról is beszélgetni, 

hogy a reklámadó mennyiben fogja befolyásolni a médiapiacot, a médiamixet, a média 

hozzáállását, hiszen biztosra vehető, hogy a médiapiaci, ügynökségi oldal is érintett lesz, még 

ha más-más mértékben és módon is. Felvetette azt is, hogy a cégek talán éppen a CSR felé 

láthatnak majd menekülési útvonalat, de kérdés, hogy mennyire tudja ezt támogatni a média. 

Jakab Ádám elmondta, hogy a CSR az RTL Klub értelmezésében a jó értelemben vett 

közszolgálatiságot jelenti. Egy olyan helyzetben, amikor a közszolgálati televízió inkább állami 

televíziónak nevezhető, az RTL Klub nagyon fontos feladatának tartja, hogy közszolgálatiként 

funkcionáljon, olyan híradást szolgáltasson, amilyen ma jellemző rá, olyan műsorokat készítsen, 

mint például a „Házon kívül”, és felvállaljon olyan társadalmi problémákat, amikről más televízió 

nem beszél ma az országban, és inkább csak az online oldalakon lehet ezekről olvasni. Az RTL 

úgy gondolja, hogy ennek a fajta közszolgálatiságnak most jött el az ideje, és ezt saját CSR 

tevékenysége nagyon fontos részének tekinti. 

Petrányi-Széll András véleménye szerint a CSR kommunikáció nem az a terület, amit a 

reklámadó átrendezhet. A reklámadó inkább a digitális hirdetéseket befolyásolhatja, megnő az 

adó által érintett Google hirdetések ára, aminek olyan pozitív hatása is remélhető, hogy a 

magyar szolgáltatók versenyelőnybe kerülhetnek. A másik hatás, amit kiemelt, az a nagy 

összegű támogatások kérdése, ami inkább adminisztrációs változást képviselhet. 

A rendezvény a PublicPress ügynökség és vezetője, Sárosi Péter köszöntésével zárult. Az 

ügynökség október 15-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját: 1989. október 15-én 

jegyezték be, mint hazánk első Public Relations ügynökségét. Az azóta eltelt negyedszázad 

alatt az ügynökség végigkövethette a szakma magyarországi fejlődését, ott volt a kezdeteknél, 

és itt van ma is. Az MPRSZ nevében Lakatos Zsófia elnök köszöntötte Sárosi Pétert, további 

sikeres éveket kívánva a PR-szakmának és a PublicPress-nek. 


