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A reklámok fontossága nemek szerinti 
eloszlása

25%

29%

42%

48%

32%

23%

Férfiak

Nők

Nagyon fontos Fontos Nem olyan fontos Egyáltalán nem fontos
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Reklámok és termékvásárlás/1.

2,9

2,5

2,0

2,4

3,4

2,6

3,4

A reklámok fontosak, mert tájékoztatnak az 
újdonságokról, márkákról

A reklámok nem fontosak, mert elfoglalják 
az időt a műsoroktól

Reklámot muszáj közzétenni, mert ebből a 
bevételből élnek a televíziók és a rádiók

A reklámok többnyire a széles 
vásárlóközönségnek szólnak 

A reklámok szórakoztatóak 

A reklámok egyáltalán nem hatnak rám 

Előfordult, hogy valamilyen terméket a 
reklámja miatt vettem meg

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek

Reklámok és termékvásárlás/2.

3,7

2,9

2,4

2,2

2,4

3,3

3,1

3,7

Tudnék olyan műsort nézni, ami reklámok 
készítéséről szól

A reklám a megkülönböztetés művészete, mert ki 
kell tűnni

Legjobb lenne, ha minden csatorna reklámmentes 
lenne

A reklám célja az emberek manipulálása 

A reklám célja, hogy megismertesse a termék 
tulajdonságait, értékeit

A reklám azért van, hogy bosszantson, hogy rosszul 
érezzem magam, hogy mi mindenem nincs meg

Van olyan kozmetikum, amihez ragaszkodom

A reklám célja a termék csomagolásának 
bemutatása 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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Reklámok és termékvásárlás/3.

3,5

2,5

2,3

2,9

3,1

1,7

3,3

3,7

Legszívesebben több mindent kipróbálnék, 
amit reklámoznak

A legtöbb reklám nem nekem szól 

A reklám célja, hogy megismertesse a 
márkanevet

A reklám a legrosszabb műsor a televízióban, 
rádióban

Minden reklám hazudik

A reklám célja az eladás növelése 

Szívesen vásárolok márkás ruhákat 

A reklám célja hogy megnevettessen 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek

Reklámok és termékvásárlás/4.

2,4

3,6

2,9

2,6

3,6

2,6

2,4

A közszolgálati adókon kevesebb a reklám, 
mint a kereskedelmi csatornákon

A reklámokat szeretem, de sohasem 
vásárolok a hatásukra

Volt már olyan terméktulajdonság, amit a 
reklámból tudtam meg

Azonnal elkapcsolok, ha elkezdődik a reklám

Az az ital, ami a hűtőmben van otthon, egy 
reklámozott termék

Nem a reklám a legrosszabb, ami a 
televízióban megjelenik

Én abban hiszek, hogy „jó bornak nem kell 
cégér"

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek



22 
 

1. csoport: a 
racionális 
elutasítók 

• Nem kedvelik a 
reklámokat 

•Nem tartják fontosnak a 
reklámokat 

•Hazugnak és 
manipulatívnak gondolják 
őket 

•Alapvetően feleslegesnek 
tartják azokat 

•Véleményük szerint a 
szükséges rossz 
kategóriájába tartoznak 

•Tisztában vannak avval, 
hogy elsődleges céljuk az 
eladás növelése 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a férfiak, a 60 év 
felettiek, a 8 osztállyal 
rendelkezők, a községiek 
és a dél-dunántúliak 
aránya 

•A felnőtt lakosság 34%-a 
tartozik ebbe a csoportba 

2. csoport: a 
reklámokat 
elfogadók 

• Kedvelik a reklámokat 
• Érdeklődnek a reklámok 
iránt 

•Alapvetően 
szórakoztatónak tartják 
azokat 

•Szerintük a reklámok 
hatással vannak rájuk 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a férfiak, a 60  év 
felettiek, a szakmunkás 
végzettségűek, a 
megyeszékhelyen és az 
Észak-Magyarországon 
élők aránya 

•A lakosság 30%-a tartozik 
ebbe a csoportba 
 

3. csoport: az 
érzelmi elutasítók 

•Leginkább ők utasítják el 
a reklámokat 

•Nem tartják a reklámokat 
viccesnek és nem is várják 
el, hogy azok legyenek 

•Legkevésbé ők 
érdeklődnek a reklámok 
iránt 

•Rájuk hatnak legkevésbé 
a reklámok 

•Nem hisznek a reklám 
tájékoztató és 
eladásnövelő 
funkciójában 

•Jellemzően a nők, a 18-29 
évesek, a középfokú 
végzettséggel 
rendelkezők, az egyéb 
városokban élők és a dél-
alföldiek tartoznak ebbe a 
csoportba 

•A lakosság 36%-a tartozik 
ebbe a csoportba 
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9%

44%

47%

Befolyásolnak

Kissé befolyásolnak

Egyáltalán nem 
befolyásolnak

Nem tudja, nem 
válaszol

Mit gondol, Önt befolyásolják a 
reklámok? 
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A termékvásárlást befolyásoló 
tényezők/1.

2,0

2,7

2,4

3,7

3,5

Amikor egy terméket vásárolok, a döntésemben 
leginkább a termék ára számít

Szívesebben veszek olyan terméket, melynek a 
reklámjában szerepel, hogy a termék magyar

Szívesebben veszek olyan terméket, melyről tudom, 
hogy magyar munkaerő készítette, vagy hazai az 

alapanyaga, esetleg magyar cég állította elő

Szívesebben veszek meg olyan terméket, melynek 
reklámjában egy híresség ajánlja a terméket, és ő is 

ezt a terméket használja

Jobban hiszek az olyan reklámoknak, amikor azt 
látom a reklámban, hogy valamely fehér köpenyes 

orvos, esetleg kutató is az adott terméket használja, 
vagy ő ajánlja

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek

A termékvásárlást befolyásoló 
tényezők/2.

2,9

3,5

3,2

3,5

Vásárlásra ösztönöz, ha egy reklámban 
akcióra hívják fel a figyelmemet

Jobban ösztönöz a vásárlásra, ha egy 
reklámban azt látom, hogy az adott termék új 

hatóanyagot tartalmaz

Jobban ösztönöz a vásárlásra, ha egy 
reklámban azt látom, hogy az adott termék 

„bio”, „zöld”, „eco”, vagy előállítása 
környezetbarát módon történt

Jobban ösztönöz a vásárlásra, ha egy 
reklámban azt látom, hogy az adott termék 

nyert valamilyen díjat

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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1. csoport: 
közömbösek  

•Egyik szempont sem 
igazán fontos számukra 

•Leginkább az számít nekik, 
ha a terméket egy híresség 
ajánlja 

•Legkevésbé az számít 
nekik, hogy mennyi  a 
termék ára 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a nők, az egyéb 
városban és a Dél-Alföldön 
élők aránya  

•A megkérdezettek 29%-a 
tartozik ebbe a csoportba 

2. csoport: ár 
érzékeny 

középutasok 

 
•Számukra közepes 
mértékben fontosak a 
különböző szempontok  

•Nekik számít leginkább a 
termék ára 

•Fontos számukra a 
szakmai ajánlás, vagy egy 
híresség ajánlása 

•Fontos számukra, hogy a 
termék új hatóanyaggal 
rendelkezzen és 
valamilyen díjat nyerjen 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a budapestiek, a 
nyugat- és dél-dunántúliak 
aránya 

•A válaszadók 44%-a 
tartozik ebbe a csoportba 

3. csoport: 
mindenre nyitottak 

•Számukra - az ár és a hazai 
vonatkozás kivételével - 
mindnen szempont 
meglehetősen számít 

•Leginkább őket vonzzák  
az akciók 

•Kiemelten fontos 
számukra a termék 
újszerűsége, illetve ha azt 
egy híres ember vagy 
szakmabeli ajánlja 

•Nekik számít legjobban, 
hogy egy termék bio-, 
illetve díjnyertes legyen 

•Jellemzően a férfiak, a 
megyeszékhelyen élők és 
az észak-alföldiek 
tartoznak ebbe a 
csoportba 

•A felnőtt lakosság 26%-a 
tartozik ebbe a csoportba 
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Mi számít jobban: a termék ára, vagy 
az, ha magyar?

Településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlások

-19%

-26%

-33%

-46%

-24%

-26%

-33%

-34%

81%

74%

67%

54%

76%

74%

67%

66%

8 általános vagy kevesebb

Szakmunkásképző

Szakközépiskola, gimnázium

Főiskola, egyetem

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

Magyar Ár
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A reklámok nézettsége

2,0

2,5

3,1

A reklámok alatt az emberek 
többnyire mást csinálnak, nem 

nézik a TV-t

A reklámblokkok közül azokat, 
amelyekben csak egy reklám van, 

többen megnézik

A műsort megszakító reklámot 
többen megnézik, mint a műsor 

előtt vagy után lévőt

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek



31 
 

69%

10%

16%

4% 2%
Igen

Nem

Néha igen, néha nem

Bizonyos csatornákon 
igen, másokon nem

Nem tudja, nem 
válaszol

Ön szerint a televíziós reklámok 
hangosabbak, mint az egyéb műsorok?
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63%

26%

11%

Igen

Nem

Nem tudja

Ön szerint a reklámok minden adón 
hangosabbak, mint az egyéb műsorok?
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A televíziós műsorokat megszakító 
reklámok

4,5

4,2

2,6

2,8

2,1

Mindig a legizgalmasabb résznél 
következik be 

Hiába kapcsolok másik csatornára, ott 
is reklámot adnak

Nem zavarnak, mert addig megnézem, 
hogy mit adnak a többi csatornán

Nem zavarnak, mert addig elintézhetek 
néhány dolgot pl. a konyhában

Nem zavarnak, mert szeretem a 
reklámokat és szívesen megnézem őket

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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Az osztott képernyős reklámok iránti 
attitűd 

Nem, életkor és településtípus szerinti megoszlás

-60%

-63%

-52%

-72%

-56%

-55%

-63%

-64%

-70%

-55%

-67%

40%

37%

48%

28%

44%

45%

37%

36%

30%

45%

33%

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

18-29

30-39

40-49

50-59

60 felett

Férfi

Nő

Zavar Nem zavar
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32%

34%

13%

12%

9%

Az osztott képernyős reklám 
ugyanúgy hat, mint egy normál 
reklámfilm, hiszen ugyanúgy eléri 
őket az üzenete

Ez a reklám kisebb hatással van az 
emberekre, mintha a képernyő teljes 
felületén látszana

Ez a reklám nem hat az emberekre, 
míg a teljes képernyős reklám igen

Egyik fajta reklám sem hat az 
emberekre

Nem tudja, nem válaszol

Az osztott képernyős reklámok hatása 
a nézőkre
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27%

65%

8%

Igen

Nem  

Nem tudja, nem 
válaszol

Hatással vannak Önre a virtuális 
reklámok?
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31%

66%

3%

Igen

Nem  

Nem tudja, nem 
válaszol

Hatással vannak Önre a Tele-shop 
reklámok? 
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Hatással van Önre a Tele-shop? 
Településtípus, korcsoport és nem szerinti megoszlás

-25%

-33%

-35%

-38%

-21%

-36%

-40%

-32%

-34%

-24%

-39%

75%

67%

65%

62%

79%

65%

60%

68%

66%

76%

61%

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

18-29

30-39

40-49

50-59

60 felett

Férfi

Nő

Igen Nem
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Látott Ön már reklámokat elválasztó 
ún. wish-ben reklámfeliratot? 

Településtípus, korcsoport és iskolai végzettség szerinti megoszlás

-8%

-7%

-19%

-16%

-15%

-11%

-14%

-12%

-4%

-20%

-13%

-11%

-4%

92%

93%

81%

84%

85%

89%

86%

88%

96%

80%

87%

89%

96%

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

18-29

30-39

40-49

50-59

60 felett

Főiskola, egyetem

Szakközépiskola, gimnázium

Szakmunkásképző

8 általános vagy kevesebb

Igen Nem
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71%

17%

12%

Semmilyen hatással 
sincs

Pozitív hatással van

Negatív hatással van

Milyen hatással van Önre a bemutatott 
wish?
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- 

- 
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A gyermekeket célzó reklámok

3,3

2,5

3,0

2,0

2,0

2,0

A gyerekeknek szóló reklámok fontosak, 
mert információ kell arról, hogy mi az, ami 

számukra kapható

A gyerekek nagyon is tudják, mi kell nekik, 
és tudnak választani

A gyerekeknek szóló reklámok közül 
egyesek fontosak, mások viszont kevésbé

A gyerekeket egyáltalán nem szabad 
megcélozni reklámokkal, hiszen ők még 
könnyen befolyásolhatók, hiszékenyek

A gyerekeket egyáltalán nem szabadna 
megcélozni reklámokkal, hiszen ők nem 

vásárlók

A gyerekeket egyáltalán nem kellene 
megcélozni reklámokkal, hiszen ők nem 

tudnak felelősen dönteni

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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1. csoport: 

a gyerekféltők  

• Tisztában vannak azzal, 
hogy a gyerekreklámok 
fontosak 

•Önálló döntésképesnek 
gondolják a gyerekeket 

•Alapvetően meglehetősen 
féltik a gyerekeket a 
reklámoktól 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a férfiak, a 
községiek és a dél-
dunántúliak aránya 

•A  válaszadók 7%-a 
sorolható ebbe a 
csoportba 

2. csoport: 

az engedékenyek 

• Leginkább ők értenek 
egyet azzal, hogy a 
gyermekreklámok 
fontosak 

•Kevésbé gondolják úgy, 
hogy a gyerekek önállóan 
is tudnak választani 

•Megítélésük szerint a 
gyerekek nyugodtan 
"bombázhatók" 
reklámokkal 

•Ebben a csoportban 
nagyobb arányban 
találhatóak férfiak, 
fővárosiak,  valamint 
Észak-Alföldön élők 

•A válaszadók 39%-a 
tartozik ebbe a csoportba 
 

3. csoport: 
mérlegelők, 

bizonytalanok 

•Legfőbb jellemzőjük, hogy 
semivel sem értenek 
igazán egyet, a különböző 
szempontokat pedig 
egyformán ítélik meg 

•Legkevésbé ők gondolják 
a gyerekeket önállóan 
döntésképesnek 

•Nem tartják fontosnak a 
gyerekeknek szóló 
reklámokat 

• Alapvetően ők sem ítélik 
meg negatívan a 
gyermekreklámokat  

•Jellemzően a nők, a 
vidékiek és a dél-alföldiek 
tartoznak ebbe a 
csoportba 

•A válaszadók 54%-a 
tartozik ebbe a csoportba 
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Ön szerint elegendő egészséges élelmiszert 
reklámozó kampány van Magyarországon? 

Településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlás

-40%

-42%

-26%

-41%

-6%

-31%

-38%

-46%

49%

51%

67%

55%

61%

61%

51%

48%

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

Főiskola, Egyetem

Szakközépsikola, Gimnázium

Szakmunkásképző

8 általános vagy kevesebb

Elegendő Túl kevés



50 
 

24%

30%

24%

13%

8%
Igen, mert aki ártó dolgot 
reklámoz, tegyen valami jót 
is

Igen, mert legalább valaki 
költene az egészséges 
életmód népszerűsítésére

Nem, mert inkább ne 
reklámozza az egészségtelen 
élelmiszert

Nem , inkább az 
egészségtelen ételt hirdető 
reklámban mondják

Nem tudja, nem válaszol

Ön szerint jó megoldás lenne-e, ha Magyarországon az a cég, amelyik 
tartósított élelmiszert, hozzáadott zsiradékot, édesítőszert vagy 

hozzáadott sót tartalmazó termék népszerűsítését, reklámozását 
végzi, annak kötelezően egészségügyi kampányokat kell 

szponzorálnia? 
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60%

31%

4%
5% Igen, a szponzor azért fizet, 

hogy a neve, szlogenje és a 
terméke megjelenhessen

Igen, mert önmagában a 
márkanév elhangzása is 
reklám

Nem, mert a szponzor csak 
azért fizet, hogy egy műsor 
elkészüljön

Nem tudja, nem válaszol

Ön szerint a szponzorüzenet reklám? 
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2%
4% 7%

85%

Mert szeretek versenyezni

A feltett kérdésre ismerem a 
választ

Vonzó a nyeremény

Hogy szerepeljek a televízióban 
(pl. bemondják a nevemet)

Nem szoktam betelefonálni

Nem tudja, nem válaszol

Önt mi befolyásolja leginkább abban, 
hogy telefonáljon a műsorban feltett 

kérdésre? 
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Találkozott Ön már  
„termékmegjelenítés” c. felirattal? 
Településtípus, iskolai végzettség és nem szerinti megoszlás

-68%

-75%

-81%

-80%

-84%

-80%

-71%

-70%

-71%

-79%

32%

25%

19%

20%

16%

20%

29%

30%

29%

21%

Község

Egyéb város

Megyeszékhely

Budapest

Főiskola, egyetem

Szakközépsikola, gimnázium

Szakmunkásképző

8 általános vagy kevesebb

Férfi

Nő

Igen Nem
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32%

27%

9%

11%

22%

Minden adandó alkalmat 
kihasználnak

Túl gyakran alkalmazzák, ami 
a minőség rovására mehet

Nem használják ki 
maximálisan a lehetőségeket

Viszonylag ritkán lehet ezzel 
találkozni

Nem tudja, nem válaszol

Milyen gyakran élnek a médiaszolgáltatók a 
termékmegjelenítéssel? 
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3%

24%

26%

45%

2% Keresem, szoktam ezzel 
játszani

Néha figyelem, de aztán 
megfeledkezem róla

Egyáltalán nem érdekel, 
hogy milyen felirat van

Egyáltalán nem érdekel, 
hogy milyen terméket 
rejtenek el 

Nem tudja, nem válaszol

Ha ott a felirat a termékmegjelenítésről, akkor 
keresi a műsor alatt, hogy hol lehet a 

termékmegjelenítés, vagy nem szokott ezzel 
foglalkozni? 



63 
 

25%

34%

27%

14% Nagyobb figyelmet 
garantál a később 
megjelenő márkáknak

Semmilyen hatást nem 
gyakorol a nézőkre

Figyelmeztető funkcióval 
bír

Nem tudja, nem válaszol

Véleménye szerint a termékmegjelenítésre 
figyelmeztető felirat milyen hatással bír az 

emberekre? 
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Termékelhelyezés a TV műsorokban

2,3

3,3

3,1

3,1

2,9

3,0

A termékmegjelenítés kevésbé zavaró, mint a 
műsort megszakító reklám

Kifejezetten irritálónak tartom a különböző 
márkázott termékek megjelenését a 

műsorokban 

A márkázott termékek megjelenése fokozza 
a műsorszám „életszerűségét

Könnyebben azonosulok, vagy hihetőbbé 
válik számomra a történet, ha valós márkák 

jelennek meg benne

A termékmegjelenítés legalább olyan 
hatékony hirdetési forma, mint a 
hagyományos televíziós reklám

Fikciós műsorszámokban kevésbé érzem 
zavarónak a márkázott termékeket, mint a 

magazinműsorokban

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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1. csoport: az 
inkább elfogadók  

• Látják a 
termékmegjelenítés 
számos előnyét  

•A legpozitívabban ők 
viseltetnek a 
termékmegjelnítés iránt 

•Majdnem ugyanolyan 
hatékonynak gondolják, 
mint a hagyományos 
reklámozási formát 

•Valamennyire azért 
irritálják az ilyen 
reklámok, de nem vélik 
sokkal zavaróbbnak, mint 
a műsort megszakító 
reklámokatat 

•Ebben a csoportban 
nagyobb a férfiak, a 
községiek és a dél-
dunántúliak aránya 

•A válaszadók 20%-a 
sorolható ebbe a 
csoportba 

2. csoport: a 
szkeptikusak, 

elutasítók 

• Leginkább őket zavarja a 
termékmegjelenítés 

•Jóval zavaróbbnak tartják 
a műsorokat megszakító 
reklámoknál 

•Ők a legszkeptikusabbak a 
termékmegjelenítéssel 
kapcsolatosan 

•Szerintük jóval kevésbé 
hatékony, mint a 
hagyományos televíziós 
reklám 

•Ebben a csoportban 
nagyobb arányban 
találhatóak nők, 
fővárosiak,  valamint 
Észak-Magyarországon és 
Észak-Alföldön élők 

•A válaszadók 31%-a 
tartozik ebbe a csoportba 
 

3. csoport: a 
mérsékelten 

elfogadók, 
semlegesek 

•Legfőbb jellemzőjük, hogy 
ők találják legkevésbé 
irritálónak a 
termékmegjelenítést 

•Azért zavaróbbnak vélik, 
mint a műsort megszakító 
reklámokat 

•A hagyományos 
reklámozási formát 
hatékonyabbnak vélik 

•Közepes mértékben 
fogadják el a 
termékmegjelenítést 

•Jellemzően a nők, az egyéb 
városokban és Nyugat-
Dunántúlon élők tartoznak 
ide 

•A válaszadók 49%-a 
sorolható ebbe a 
csoportba 
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A társadalmi célú reklámok 
hitelessége/1.

3,1

3,1

3,4

3,3

2,4

A társadalmi célú reklám hiteles, ha szerepel 
benne egy híres személy 

A társadalmi célú reklám hiteles, ha egy 
alapítvány, civil szervezet egyik vezetője szólal 

meg benne

A társadalmi célú reklám hiteles, ha az 
alapítvány, civil szervezet egyik 
kedvezményezettje van benne

A társadalmi célú reklám hiteles, ha egy 
alapítvány, civil szervezet egyik munkájának 

helyszíne látszik benne

A társadalmi célú reklám hiteles, ha egy 
politikus szólal meg benne

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek

A társadalmi célú reklámok 
hitelessége/2.

2,6

3,5

2,4

3,8

3,9

3,7

A társadalmi célú reklám hiteles, ha 
sokkoló képeket mutatnak benne

A társadalmi célú reklám hiteles, ha 
tények, adatok szerepelnek benne

A társadalmi célú reklám hiteles, ha úgy 
néz ki, mint egy gazdasági reklám

A társadalmi célú reklám hiteles, ha 
elgondolkodtat

A társadalmi célú reklám hiteles, ha 
cselekvésre késztet

A társadalmi célú reklám hiteles, ha 
kreatív

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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1. csoport: 
bizonytalanok, 

közömbösek 

•Számára mindegy, hogy mi 
van a TCR-ben, akkor is 
hiteles 

• Kivétel nélkül szinte minden 
szempont egyformán fontos 
számukra 

• Még a politikusok 
megjelenése sem zavarja 
őket különösebben 

•Nagyobb a közép- 
magyarországiak, a dél-
alföldiek és a városiak 
aránya 

•A válaszadók 34%-a tartozik 
ebbe a csoportba 

2. csoport: hitetlenek 

• Számukra mindegy, hogy mi 
van a TCR-ben, akkor sem 
hiteles 

• A hitelesség szemontjából 
kissé jobban számít, ha a 
reklám kreatív és a 
gondolkodásra hat 

•Nagyobb a közép- 
magyarországiak és az 
észak-alföldiek aránya 

•A válaszadók 32%-a tartozik 
ebbe a csoportba 
 

3. csoport: 
differenciáltan 
gondolkodók 

•Nagyon differenciálnak a 
különböző szempontok 
között 

•Kiemeleten fontos számukra, 
hogy a TCR 
elgondolkodtasson és 
cselekvésre ösztönözzön 

•Mind a politikusok, mind a 
gazdasági elemek 
megjelenését nagyon elítélik 

•Nagyobb a közép- és észak 
magyarországiak, valamint a 
községben élők  aránya 

•A válaszadók 34%-a tartozik 
ebbe a csoportba 
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Ön ajánlott már fel adományt 
ADOMÁNYVONAL felhívására?

Korcsoport és iskolai végzettség szerinti eloszlás 

-10%
-16%
-18%
-22%
-21%

-29%
-21%
-15%

-7%

-29%
-26%

-17%
-12%

90%
84%
82%
78%
79%

71%
79%
85%
93%

71%
74%

83%
88%

18-29
30-39
40-49
50-59

60 felett

Főiskola, egyetem
Szakközépsikola, gimnázium

Szakmunkásképző
8 általános vagy kevesebb

AB
C1
C2
DE

Igen Nem
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A politikai célú reklámokhoz való 
viszonyulás

2,6

3,3

2,1

3,2

A televízióban látható politikai 
hirdetések alkalmasak 

információszerzésre

A választásokra felhívó kampány 
inkább politikai hirdetésnek tekinthető 

mintsem állampolgári jogot hirdető 
társadalmi célú reklámnak

Szükségem van a televíziós politikai 
hirdetésekre ahhoz, hogy eldöntsem, 

kire szavazok

Vannak olyan emberek, akiknek 
szüksége lehet politikai hirdetésekre, 
hogy el tudják dönteni, kire szavaznak

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 
1: Egyáltalán nem ért egyet, 5: Teljes mértékben egyetért

Átlagértékek
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