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IAB Adex
l Az IAB adata világszerte a mértékadó piaci információ a digitális reklámköltésről

l Az IAB US 1996 óta teszi közzé az online reklámköltési adatokat

l Az IAB Europe 2006-ban indította el az európai Adex projektet, a magyar adatok 

2008-tól kerültek bele

l A magyar piacra vonatkozóan 2000. évtől érhetőek el az online reklámköltési 

adatok (MRSZ Internet Tagozat)

l 2008-tól kezdődően a digitális (online+mobil) reklámköltési adatok (IAB Hungary)
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Magyar digitális reklámköltési riport



IAB Hungary Adex
l Az IAB Hungary Adex az iparág hivatalos digitális reklámköltési adatsora
l Célunk: átfogó, alapos, lehetőleg kontrollált, összehasonlítható adatok szolgáltatása 

a hazai digitális reklámköltésekről
l Felmérésünk a digitális reklámköltést vizsgálja (VÁLTOZÁS: ‚net’ helyett ‚net-net’)

l Fő szegmensek és külön vizsgált részterületek:

● Fő szegmensek:
● Display
● Search
● Listing
● E-mail

● Külön vizsgált részterületek:
● Video
● Programmatic
● Audio

2022. március



IAB Hungary Adex struktúra
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video

programmatic

audio

Fő szegmensek

Külön vizsgált
részterületek
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Nem vizsgált piacok

l Nincsenek a riportban az alábbi digitális reklámköltések:
l Olyan hirdetők költései digitális médiatulajdonosoknál, ahol a riportban felmért médiacégek, sales

house-ok, ügynökségek nem érintettek (pl. egyes lokális online média és lokális hirdető)

l Külföldi hirdetők reklámköltése külföldi reklámszolgáltatók bevonásával, külföldi vagy magyar

inventory-n célozva magyar fogyasztókat, ahol a riportban felmért médiacégek, sales house-ok, 

ügynökségek nem érintettek 

l Az influenszer marketing költéseket is csak csekély mértékben tartalmazza

l Az ügynökségi média-szolgáltatások díját NEM tartalmazza

2022. március



Együttműködő partnereink



Köszönet az adatszolgáltató piaci szereplőknek 
és szakmai partnereinknek!

Az IAB Hungary megbízásából a piaci adatokat
(önbevallások, szakértői becslések, publikus üzleti információk) 
a PwC Magyarország kft gyűjtötte össze és rendszerezte.

A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének
Médiaszekciója aggregált önbevallási adatszolgáltatással
segítette munkánkat.
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Módszertan



IAB Hungary Adex 2021 módszertan

l Felmérésünk piaci szereplők önbevallásán 
(IAB-tag médiacégek és sales house-ok, MAKSZ-tag ügynökségek) 

és szakértői becsléseken alapul:
l Display: önbevallás és szakértői becslések (pl. globális szereplők publikus pénzügyi adatainak felhasználása)
l Search: önbevallás és szakértői becslések (pl. globális szereplők publikus pénzügyi adatainak felhasználása)
l Listing: szakértői becslések
l Email: önbevallás (VÁLTOZÁS)

l Külön vizsgált részterületek (video, programmatic, audio): önbevallás és szakértői becslések (globális 
szereplők)
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Módszertani változások / 1
1. Változás: 

‚net’ helyett csak ‚net-net’ adatokat tartalmaz az IAB Adex

2. Oka:
- az IAB Adex eddig egyes szegmensekben (display, email) 
tartalmazott médiaügynökségi jutalékot, 
- ez zavart okozott, mivel az IAB Adex adatok és a 2019-től 
bevezetett MRSZ médiatorta digitális adatai eltérőek voltak 
(az MRSZ-nek az IAB adta meg a ‚net-net’ adatait), 
- lévén az egyik ‚net’, a másik ’net-net’ megközelítésű 
felmérés.

3. Változás hatálya: 
2019-ig visszamenőleg

3. Eredménye:
Azonos digitális reklám adatok jelennek meg az IAB 
Adex-ban és az MRSZ médiatortában
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Módszertani változások / 2
1. Változás: 

az email marketing szegmensnél csak önbevallást alkalmazunk (szakértői becslést már nem)

2. Oka:
- eddig nem volt teljeskörű rálátásunk az email marketing piacra, ezért az önbevallás mellett, szakértői 
becslést is alkalmaznunk kellett,
- számos új, email marketingre specializálódott szolgáltató lépett be az IAB-ba 2021-ben, akik vállalták, 
hogy önbevallással segítik a pontosabb adatközlést,
- 2022-től a NORI részeként történik ezen cégek adatbevallása is.

3. Változás hatálya: 
2019-ig visszamenőleg

3. Eredménye:
Pontosabb adatok a megbízhatóbb módszertannak köszönhetően
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Módszertani változások / 3
1. Változás: 

a digitális audio felmérés kiterjesztése a NORI tagokra is

2. Oka:
a digitális audio piac fejlődésével egyre több médiacég állít elő ilyen tartalmakat és kezdi meg 
monetizálásukat is

3. Változás hatálya: 
- A 2021-es digitális audio felmérés az Audio munkacsoport tagjain túl, már a NORI bevallók bevonásával 
valósult meg,
- 2022-től a NORI részeként mérjük fel, az Audio munkacsoport tagjainak bevonásával.

4. Eredménye:
Pontosabb adatok a nagyobb lefedettségnek köszönhetően
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Módszertani változások / 4
1. Változás: 

Egyes jelentős, globális szereplők (META, Alphabet) hazai bevételeinek megállapítása új, pontosabb, 
megbízhatóbb módszertannal készül el

2. Okai, háttér:
- 10+ éve okoz nehézséget az önbevallás hiánya az egyre nagyobbá váló globális szereplők kapcsán,
- részleges rálátásunk van önbevallási adatokból (NORI, MAKSZ) és vannak piaci segítőink, 
- elérhetővé váltak olyan publikus üzleti információk, melyek egyéb publikus adatokkal együtt lehetővé 
teszik egy koherens kalkulációs modell létrehozását és alkalmazását (köszönet a Pwc-nek!),

3. Változás hatálya: 
2019-ig visszamenőleg

4. Eredménye:
Pontosabb adatok az új módszertannak köszönhetően
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A módszertani változásokkal érintett részek

Display Search Listing Email

video

programmatic

audio

Fő szegmensek

Külön vizsgált
részterületek
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Adatok, trendek



A 2021. évről
l Jelentős gazdasági növekedés a 2020. évi csökkenést követően

● Pozitívan hatott a teljes reklámpiacra
● És azon belül a digitalis hirdetési hajlandóságra is

l Felértékelődő és gyorsuló digitalizáció
● Mind az emberek és fogyasztók életében
● Mind a vállalatok üzletvitelében, értékesítésében, marketingjében növekedett és sokkal fontosabbá vált

l Az állami és politikai költések szerepe
● Továbbra is számottevő és 2021-ben növekedhetett a digitalis része

l A globális szereplők súlya tovább növekedett
● Ez a trend – szintén nem meglepő módon – nem változott

l A digitalis reklámpiac mind a 4 szegmense (display, search, listing, email) tovább növekedett
● Különösen a video, programmatic, social, valamint az audio
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Digitális reklámköltés 2021

155,9 mrd Ft
+ 27% YoY
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Digitális reklámpiac 2019-2021
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101,6 107,3



Fő szegmensek



Display – Search – Listing – Email
minden szegmens növekedett
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Display – Search – Listing – Email
növekedett a display aránya

2022. március



Display: +31% növekedés
a social, video, programmatic húzta
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+ 14%

+ 31%



Search: +23% növekedés
ismét számottevő növekedésben
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Listing: +25% növekedés
csökkenés után visszapattanás
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A Listing részpiacok változása
állás, árösszehasonlító jelentős bővülése

+ 36%

+ 16%

+ 9%

+ 16%
- 7%

+ 30%
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Email marketing
ismét növekedésben
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+ 1%

+ 23%



Külön vizsgált részterületek



Digital video
továbbra is jelentős növekedésben

A TV / digital video költési 
arány változása:

2016-ban 26:1-hez
2021-ben   7:1-hez

Jelentősen bővül a hazai 
szereplőknél a digital 
videokhoz kapcsolodó 
reklámköltés
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Programmatic
kirobbanó formában: +75%, aránya a Display-en belül: 7%

RTB

Programmatic
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+ 75% + 80%



Digital audio
lendületes növekedésben
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+ 42%



Lokális – globális
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Lokális – globális átrendeződés
közel a kétharmad
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+ 26%

+ 28%

+ 1%

+ 12%



Hogyan alakult a tartalomszolgáltatói
reklámpiac bevétele 2021-ben?
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Hazai tartalomszolgáltatói reklámpiac 2021
Hazai szereplők bevételek becslése (Listing nélkül)

Becslés: 2-4mrd Ft

38-40mrd Ft
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Összefoglalva



IAB Hungary Adex 2021
155,9mrd Ft, +27%

Display Search Listing Email

video

programmatic

audio
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80,1 53,9 20,9 1,1

10,8

5,9

0,2

milliárd Ft



Melléklet



Köszönet az adatokért, szakértői információkért! 
A felmérés nélkülük nem jött volna létre

l Az IAB Hungary Adex NORI negyedéves bevallásban résztvevő
médiacégek és sales house-ok

l A MAKSZ által szervezett ügynökségi adatközlésben résztvevő
ügynökségek és ügynökségi csoportok

l Valamint további piaci szakértők
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A digitális reklámpiac 2019-2021
Fő szegmensek (változás, piaci részesedés)

Net adatok
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A digitális reklámpiac 2019-2021
Listing
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A digitális reklámpiac 2019-2021
Email marketing

Net adatok
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A digitális reklámpiac 2017-2020
video, audio, automatizált

Net adatok
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A digitális reklámpiac 2017-2020
globális-lokális

Net adatok
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A display szegmes kalkulációja, 2021

Net adatok
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Definíciók 1/3
l Display

● hagyományos bannerhirdetések, rövid szöveges hirdetések, képes-szöveges linkbox-ok, hosszabb szöveges hirdetések, szponzorációs
megoldások, rich média hirdetések, tartalompartnerségek, social media marketing és ads-in-video hirdetések
● Ads-in video (video)

in-stream video hirdetések (pre, mid post), overlay a videokon
● valamint minden más olyan költést is ebbe a kategóriába sorolunk, amely nem sorolható sem az Email/eDM, sem a Mobil kategóriába, 

nem Listings és nem Search típusú költés.

l Search
● általános keresőrendszerekben megjelenő, jellemzően szöveges vagy képes-szöveges hirdetések.

l Listing
● horizontális vagy vertikális apróhirdetési, árösszehasonlító, aukciós szolgáltatások adatbázisában történő megjelenéssel kapcsolatos

fizetett elhelyezések, kiemelések, nem beleértve a vásárlási tranzakciós jutalékokat.

l Email marketing
● opt-in emailcímeket tartalmazó adatbázisra küldött reklámcélú üzenetek / reklámcélú emailek,
● opt-in emailcímeket tartalmazó adatbázisra küldött emailekben elhelyezett hirdetések (pl. hírlevelekben bannerek, szöveges hirdetések, 

szponzorációk stb.) / nem kifejezetten reklámcélú emailek. 
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Definíciók 2/3
l Automatizált/programmatic költések

● Az automatiza ́lt display médiako ̈ltésekbe tartozik minden olyan va ́sa ́rla ́s, ami egy automatiza ́lt, technolo ́giai platformon to ̈rténik. 
● Az automatiza ́lt ko ̈ltésen belül megkülönböztetjük a programmatic költést, melybe a Google (non-search) és a Facebook költéseket

nem számoljuk bele
● A programmaticot tova ́bbi két részre bontjuk: RTB (Real Time Bidding) és non-RTB. 

● Az RTB esetén minden egyes hirdetés-megjelenésre valós idejű, egyedi licit (aukció) zajlik a va ́sa ́rlói és az eladói oldal között, így az a ́rak is a licit sora ́n
keru ̈lnek meghata ́roza ́sra. 

● Non-RTB alatt értu ̈nk minden olyan display költést, ami automatiza ́lt, de nem RTB. 

l Digital audio költések
● A digitális audio tartalomszolgáltatásokban (pl. zenei streaming, podcastok) történő hirdetői üzenetek megjelenítésének (műsoron 

belül, előtt/után, reklám vagy szponzoráció) kiszámlázott ellenértéke, melyet a hirdetők közvetlenül vagy ügynökségeiken keresztül 
fizetnek érte.

● A hirdetői üzenetek megjelenítésének kiszámlázott költségébe nem értjük bele az esetleg felmerülő, a hirdetőknek (vagy 
ügynökségeiknek) kiszámlázott gyártási költségeket.
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Definíciók 3/3
l Lokális/hazai 

● Az a digitális/online szereplo ̋, amely működésének fo ̋ értékvezérlo ̋ tényezo ̋i (bevétel, költségek, adózás) magyarországi telephelyhez 
kötheto ̋ek.

l Globális 
● A Google és a Facebook reklámbevételeit értjük elsősorban, a szereplo ̋k köre a jövo ̋ben változhat. 

l CAGR (Compound Annual Growth Rate) 
● Összetett éves növekedési ütem.

l Net-net
● A listaárból az ügynökségi kedvezmények, jutalékok, mennyiségi kedvezmények, első hirdetői kedvezmények és egyéb kedvezmények

levonása után fenmaradó, ténylegesen kiszámlázott hirdetési bevétel (ÁFA nélkül).

l Net
● A mennyiségi kedvezmények, első hirdetői kedvezmények és egyéb kedvezmények levonása után fenmaradó, ténylegesen

kiszámlázott hirdetési bevétel, valamint az ügynökségi jutalék (15%) ahol ez értelmezhető (ÁFA nélkül).
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Megjegyzések
l Az IAB Hungary és a PwC törekszik minden részterületi adatot többkörös ellenőrzés után véglegesíteni 

(akár önbevallással, akár szakértői becsléssel került meghatározásra), azonban a Search szegmensben 
valamint a Social media marketing költések területén (a Display szegmens része) ez a többihez képest 
korlátozottan valósítható csak meg. 

l A PwC és az IAB Hungary felelőssége nem terjed ki a felmérés összeállításához megkérdezett piaci 
szereplők (cégek és szakemberek) hamis közlésből, tájékoztatásból illetve szándékos hibából eredő (vagy 
azzal kapcsolatos) bármilyen veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért.

l A PwC ezeket az információkat nem ellenőrizte az általánosan elfogadott sztenderdeknek megfelelően 
(auditálás), így következésképpen a PwC ezek helyességéért nem vállal felelősséget.
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IAB Hungary 
A digitális média és marketing piac szakmai szervezete

www.iab.hu
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http://www.iab.hu/

