
Kedves Tagtársunk! 
 
2021. május 27-én megtartottuk az IAB éves taggyűlését, melynek rövid összefoglalóját az 
alábbiakban olvashatod. 
 
Sopov István elnök üdvözölte a tagokat és ismertette a napirendet. 
 
1.  Az Elnökség beszámolójában szerepeltek a változások az elnökségben;  

• Rendkívüli elnökségi tisztújítás keretében 2020 júniusában Bognár Verát (Nestlé) 
választotta az IAB tagsága a leköszönő Sólyom Balázs (Vodafone) helyére, 

• 2020 decemberben Yasar Umut(OMG) helyére az ügynökségi képviseletben Néz Kata 
(OMG) érkezett.  

• Ügyvezető váltás 2020 októberben; Fináczy Dóra helyett Kenessey Adrien.  
 
A tagságunk létszáma tovább növekszik. Jelenleg 100 tagunk van. 
 
IAB weboldal kapcsán a forgalom elemzése alapján elmondható, hogy a Szótár a leginkább 
látogatott felület, de értékes anyagok vannak a dokumentumtárban, érdemes elgondolkozni, 
hogy ebből mit mutatunk meg. Idén esedékes a weboldalunk megújítása. 
 
Hírlevél aktivitásunk kapcsán a célunk, hogy minél több címzetthez eljuttathassuk. Kérjük a 
tagság aktív támogatását a feliratkozók toborzásában.  
 
2.  A munkacsoport vezetők beszámoltak az általuk vezetett csoport tavalyi éves 
tevékenységéről és idei terveikről; (részletek a Dokumentumtárban elérhető.ppt-ben)   
Sztenderdizálás munkacsoport (Papp Zoltán – Dot Creative)      
Adat munkacsoport (Szutor Ferenc – Advertucum, DataMe)         
Adex munkacsoport (Novák Péter – Dentsu munkacsoport vezető helyett; Kardos Gábor –
Magyar Jeti)         
Analitika munkacsoport (Deli Norbert HD Marketing)         
Audio munkacsoport (Román Balázs – BeTone Studio)         
Digitális videó munkacsoport (Dudás Gergely – RTL)         
Influencer munkacsoport (Dr. Kapi Anikó)         
Programmatic munkacsoport (Beluscsák Márk – OMG)  
 
3.  Az ügyvezető ismertette az IAB Hungary aktuális projektjeit:         
IAB Legjobb Szakdolgozat pályázatot először 2018-ban rendeztük meg, majd a koronavírus-
járvány miatt összevontan értékeltük a 2019-es és 2020-as pályázatot idén tavasszal. Az 
eredményhirdetést itt olvashatod. A díjátadóról pedig ebben a cikkben számoltunk be. 
Alapító szponzoraink a Google, GroupM, OMG, RTL. Köszönjük a támogatásukat!   
 
Együttműködési megállapodást írtunk alá az EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és 
Kutatásért) szervezetével. Tananyagfejlesztés, üzemlátogatások és workshopok területén 
kívánunk együttműködni, valamint a legjobb szakdolgozat projektben.      
 
ÖRT-MRSZ, 2021-ben megújul a reklámetikai kódex. Hat év után itt az idő, hogy aktualizáljuk 
az 1981-ben létrehozott és 2015-ben frissített Magyar Reklámetikai Kódexet, amelynek 

https://blog.iab.hu/2021/03/10/a-legjobb-szakdolgozat-2019-2020-taroltak-a-corvinus-diakjai/
https://blog.iab.hu/2021/05/25/ujra-lehet-nevezni-az-iab-hungary-legjobb-szakdolgozat-versenyere/


elfogadója és aláírója volt az IAB Hungary., Örömmel veszünk részt e fontos dokumentum 
frissített verziójának elfogadásában is. 
 
IAB Café rendezvények.  

• Tavalyi események: Adtech reggeli, Adex, Adexpect, Covid-kutatás, Ad Verification. 

• Idén: Adex, Adexpect (április 19.), Podcast Insight (június 24.) 

• Tervben van: videós nap, 3rd party cookie eltörlése, eSport tematikák. Az 
eseményekhez szponzort keresünk, várjuk a jelentkezéseket  

 
4.   MRSZ/IAB Pénzügyi beszámoló.  
Az MRSZ Közgyűlése által elfogadott pénzügyi beszámoló része az IAB Hungary pénzügyi 
beszámolója. Az IAB Hungary az MRSZ könyvelésben külön költséghelyként szerepel. A főbb 
számaink: 
 

tagdíjbevétel: 20.746.000 Ft 

egyéb bevétel: 884.000 Ft 

összes bevétel: 21.329.000 Ft 

működés költség: 18.150.000 Ft 

Üzleti eredmény: 3.179.138 Ft 

IAB tagdíj kintlévőségek 2020: 2.356.000 Ft 

 
5.   Rövid nemzetközi kitekintés után az elnök kiemelte azokat a kulcsfontosságú 
területeket, melyek idén nagyobb hangsúlyt kapnak; 

• programmatic 

• data 

• brand safety 

• 3rd party cookie  
 
6.  Szavazás 
Tekintettel a körülményekre, rendhagyó módon, online szavazásra bocsátottuk 
az IAB Taggyűlés hatáskörébe tartozó alábbi pontokat; 

• az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
• az IAB Hungary pénzügyi beszámolójának elfogadása, 
• és az IAB éves programjának elfogadása 

 
Idén a rendkívüli helyzet miatt nem tudtunk hagyományos módon szavazni, ezért az 
Elnökséggel egyeztetve a taggyűlés végén online szavazásra kértük fel a jelen levőket. 
Tagcégenként csak egy képviselő szavazott. A szavazatok regisztrálásra kerültek. 
 
A weboldalunk zártkörű Dokumentumtárában megtaláljátok a taggyűlésen bemutatott 
prezentációt is. További információkkal szívesen állok rendelkezésetekre. 
 
Üdvözlettel, 
 
Kenessey Adrien 
 


