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Most képeket fogok mutatni!
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Mi volt a közös?
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Mi az influenszermarketing?
 influenszer által elállított és közétett tartalom

 nem tudjuk, hogy Magyarországon pontosan hány influenszer van

 az viszont látható, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza őket

 a pandémiás helyzet felpörgette ezt a fajta reklámozást, hiszen online könnyebb elérni az
embereket

 nem mindig a legnagyobb követőtáború influenszer a leghasznosabb

 legtöbbet használt: Instagram, Facebook, TikTok, Youtube

 versenyjogilag az influenszer egy kommunikációs csatorna
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Ki az influencer?
 digitális környezetben

 befolyás gyakorlására

 fogyasztói vélemény formálására képes (akár kiskorú)

 személy vagy dolog, virtuális entitás (tehát egy állat közösségi oldala is)

 aki/ami akár eseti vagy állandó partnerként

 akár dedikált márkanagykövetként

 online tartalmat tesz közzé

 saját weboldalán,

 közösségi média oldalán

 videó-megosztó- vagy más egyéb online platformon

 függetlenül attól, hogy a tartalom a sajátja vagy vendégbejegyzés

 a legtöbb esetben a véleményvezér elkötelezett követőbázissal rendelkezik
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Megjelenés formája (tartalom)
 gyakorlatilag bármi lehet, a GVH tájékoztató is csak példálózik

 valamilyen szándékos magatartás kell, hogy a tartalom megjelenjen, de nem kell szöveget
alkotnunk, elég egy retweet

 mennyiségi limit sincs

 azonban eléggé szűkszavú, mert csak a felsorolás kevés, hogy beazonosítható legyen. hogy mi
is a tartalom
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Ellenszolgáltatás
 nem kell, hogy pénzbeli legyen

 a lényeg, hogy ösztönözzön: azaz, egyértelmű legyen a kapcsolat a kereskedő általi „fizetés” és
a közzététel között

 pl.: belépő, ingyenes termék, kedvezmény (minden, amiért fizetnie kellene más esetben)

 az is, ha a jövőbeni együttműködés ígérete miatt történik a közzététel vagy marketing referencia
biztosítása

 csak példákat sorol

 de számos kérdés nem tiszta, pl.: ellenszolgáltatás nélküli népszerűsítés minek tekinthető

 vagy: van-e a GVH-nak vizsgálati jogköre, ha az influenszer csak beszámol egy eseményről, de
mondjuk látszik a vállalkozás terméke?



17

Kereskedelmi gyakorlat
 a Tájékoztató az Fttv. 2.d) pont szerinti meghatározást használja

„Magában foglal minden, az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy
eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartást, s így minden olyan
információközlést is, amely közvetlen összefüggésben van egy vállalkozás önálló foglalkozásával
vagy gazdasági tevékenységével.” (Tájékoztató 10. pont)
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Szerkesztői tartalom
 véleményvezérek által működtetett profildoldalak,

 az általuk előállított posztok (szövegek, képek, linkek, vélemények stb.), illetve azok sorozata,
folyamata

 ha ő határozza meg a poszt lényegi tartalmának, vázának (célközönség számára releváns
minőség, jelleg, színvonal kialakítását, kiválasztását és összeállítását a szerkesztői
tevékenysége révén

 e tevékenységek során annak van jelentősége, hogy elhatárolhatóak-e a fogyasztók számára a
független és nem független tartalmak
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Ellenszolgáltatás tényének jelzése
 nem egységes a jelzés módja, többek között platform-függő

 két általános feltétel a hirdetővel szemben fennálló bármely üzleti kapcsolat esetén a
fogyasztóknak úgy kell közzétenni, hogy legyen:

 jól észlelhető, hangsúlyos és szembetűnő

 egyszerű, egyértelmű és közérthető

annak ténye, hogy ellenszolgáltatásban részesült

 lehetőség szerint a fogyasztók egy platformon belül azonos megjelöléssel találkozzanak

 idegen nyelvan csak és kizárólag akkor lehet, ha a poszt szövege is e nyelven történt
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Csak szöveges tartalom
 az adott platform által biztosított (egyértelmű, érthető, észlelhető) hirdetési címkével (pl.:

Instagram – fizetett együttműködés a partnerrel) önmagában lehet teljesíteni az előírásokat

 címkézés hiányában/elérhetetlensége esetén az ellenszolgáltatás tényét az alábbiak szerint kell
jelezni

 jól láthatóan

 szövegtől elkülönítve, lehetőleg az elején, #esetén a további # címkék előtt

 továbbkatintást, görgetést igénylő lehetőség előtt

 platformon előírt jelzés lehetőleg egységes, azonos jelzést
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Képet és szöveget együttesen megjelenítő tartalom
 a szöveges tartalomra előírt szerint, vagy

 az adott platform által biztosított (egyértelmű, érthető, észlelhető) hirdetési címkével (pl.:
Instagram – fizetett együttműködés a partnerrel)

Videót és szöveget együttesen megjelenítő tartalom
 az előzőekben írtak továbbá a narrációban is erősíthető a figyelemfelhívás, de írott formában

folyamatosan kell jelezni (tehát a szóbeli utalás csak opció)

 ha csak egy részében történik termék/szolgáltatás bemutatás, vagy több termék/szolgáltatás
bemutatása történik,

 akkor a termék/szolgáltatás említésével egyidejűleg kell jelezni
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rövid időre (max. 24 óra) megjelenő tartalom (story)
 képen/videón történő közvetlen szöveges jelölés, és

 narrációban elhangzó figyelemfelhívás

 a képen/videón megjelenő szöveges jelölés

 egyéb szöveges elemekkel legalább ugyanannyira hangsúlyos, mind elhelyezés, mind forma (pl.:
betűtípus, nagyság) szempontjából

 több elemű story esetén minden oldalon
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Ellenszolgáltatás jelzésén túli elvárások
 a tartalom valós, tisztességes, hiteles képet közvetítsen a termékről/szolgáltatásról, tehát

feleljen meg az Fttv.-nek

 véleményvezér tehát nem mondhat valótlant/nem hallgathat el fontos részleteket

 nem teheti közzé független véleményként

 ténylegesen ismerje, próbálja ki, hogy egyéni tapasztalatit tükrözze a poszt, és jelenjenek meg a
lényegi információk (pl.: árak, kockázat)

 feketelistás jogsértés a valótlan fogyasztói értékelések, ajánlások benyújtása, ezzel más
megbízása

 nem lehet gyerekeket közvetlenül vásárlásra felhívni

 termékkategória ágazati szabályai (pl.: élelmiszer)

 egyéb jogszabályok

 egyes termékeket (pl.: gyógyszer) semmilyen körülmények között nem lehet így reklámozni
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Felelősség
 A hirdetést megrendelők felelőssége

 érdek-elv (Fttv. 9.§ (1)) a felelősség megállapíthatóságának alapja, így a közzétett hirdetésekért
elősorban az lehet felelős, aki megrendelte, és akinek az eladásösztönzés közvetlenül az érdekében áll

 A hirdetés kialakításában közreműködők felelősége

 több vállalkozás felelőssége is megállapítható, akár az érdek-elv, akár a közreműködés jellege (Fttv. 9. §

(3)) alapján

 Véleményvezér felelőssége

 a hirdető mellett neki akkor érdekelt közvetlenül az értékesítésben, ha az eladással összefüggő
ösztönzőben részesül (pl.: jutalék)

 közvetlen érdekeltség hiánya esetén: közzétevői felelősség (Fttv. 9.§ (3))

 akkor mentesül, ha igazolja, hogy a népszerűsítés során pontos, egyértelmű utasításokat (ha tudja,
hogy jogsértő az utasítás, jeleznie kell)

 digitális entitás/háziállat: különös körültekintés, hogy a tapasztalati vélemény ne mondjuk egy itallal
vagy kozmetikummal legyen kapcsolatos
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Ügynökök felelőssége
 egyre gyakrabban szakmai-tartalmi szűrők

 kiválasztják a megfelelő véleményvezért, részt vesznek a tartalom meghatározásában,
egyeztetnek, ellenőriznek, tehát aktív a szerepük

 a pénzbeli juttatásért cserébe a hirdetői is influenceri oldalról is elvárás, hogy szakmai
segítséget nyújtsanak

 különösen fontos a gyermekinfluencerek esetén

 a hirdetés kialakításában közreműködő felelőssége, csak azon jogsértés esetén áll fenn,
melyek

 a kereskedelmi kommunikáció megjelenési módjával függ össze, és

 túlmutat a hirdetést megrendelő vállalkozás utasításának végrehajtásán
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Ügynökök felelőssége
 kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjából eredő jogsértés

 a szolgáltatás jellege és az alkalmazott (közösségi média platformon megjelenő) reklámeszközök
jellemzői (pl. a szöveghasználat szabadsága, az influenszerek vagy a videók szereplőinek stílusához
igazodó nyelvezet, szóhasználat) miatt a fizetett megjelenések szerkesztői tartalomnak való álcázása,

 a fizetett jelleg, azaz a reklám-minőség egyértelmű feltüntetésének az elmaradása, vagy

 a gyermekek vásárlásra való közvetlen felhívása (pl. a hirdetésekben használt kifejezések - pl. „Szerezd
meg mind!”, „Keresd!” - közvetlenül szólítják meg a gyermekeket, a hirdetések jellege (a gyermekek
érdeklődését felkeltő zenéje, színes képi világa, dinamikája) alkalmas a gyermekek figyelmének
felkeltésére)

 a hirdetést megrendelő vállalkozás utasításának végrehajtásán túlmutat a közreműködés,

 ha a közreműködő ügynökségek nem passzív közvetítő platformok,

 hanem egyeztetésekkel, megbeszélésekkel, aktív közvetítői tevékenységgel vesznek részt a
folyamatban, tehát aktívan beavatkozhattak a

 megrendelő által elvárt keretek között megalapozott és a véleményvezérek által elkészített, közzétett
tartalomba, ezért kapnak díjazást
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Ágazati szabályok szerinti felelősség
 a népszerűsített termék termékkaterógiája szerinti felelősségi szabályok is

 pl.: kozmetikai piac esetén a 1223/2009/EK rendelet

 videómegosztó platformok adatkezelési előírásai, műszaki szabályok

 Gyermekkorúak részére szóló reklámokra vonatkozó tilalmak

 Reklámtv. 8.§

 Reklámtv. 18.§(1) és (2) b)

 Reklámtv. 21.§
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Hogy biztosítható a megfelelés?
 hirdetők és ügynökségeknek érdemes szerződéses feltételeket és compliance programokat

kidolgozni

 vállalati struktúra, monitoring, riportálás

 kontrollpontok

 ágazati sztenderdek
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Korábbi esetek
 Ask Bongo (Kérdezd Bongot): emeltdíjas SMS-alapú szolgáltatás jogsértő módon történő reklámozása egy

fiataloknak szóló websorozatban: influenszer ügynökségeket is megbírságoltak, majd egy év múlva ismét,
mert nem tettek eleget a kötelezettségvállalásnak (okok: nem volt egyértelműen feltüntetve, hogy reklám,
elhallgatta, hogy mennyibe kerül az SMS és gyermekeket célzott) (VJ/3/2020.)

 Mága-ügy: A GVH Mága Zoltán facebook oldalán hirtelen igen jelentősen (több százezer) megnővő like-ok
esetén azt vizsgálta, hogy ezek valós, fogyasztói kedvelések-e, vagy valamilyen ellenszolgáltatás miatt
történtek, végül a vizsgálat nem tudott elegendő adatot összegyűjteni, így nem folytatódott (VJ/67/2017.)

 Rubint Réka-ügy: nem jelezte egyértelműen az ellenszolgáltatás tényét, a reklámozott termékek forgalmazóját
is eljárás alá vonták, kötelezettségvállalással zárult (Vj/112/2016.)

 Dukai Regina: bírság, mert nem jelezte egyértelműen, hogy fizetett posztok és az ügynökséget is, mert hiába
vállalta, „nem módosította szerződéseit és együttműködési megállapodásait a vállalt és így előírt módon, nem
hívta fel maradéktalanul ügyfelei figyelmét a jogszabályi előírásokra, és nem igazolta
kötelezettségvállalásának teljes körű teljesítését”. (VJ/5/2019.)

 Kim Kardashian-t megbírságolták, mert nem jelezte, hogy ellenszolgáltatásban részesült egy posztjáért (csak
„#Ad” jelzés szerepelt, de a versenyhatóság szerint ez nem volt elég, azt is jelezni kellett volna, hogy mennyit
fizettek neki – az ügy azért speciális, mert kriptovalutát reklámozott, aminek speciális előírásai vannak)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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