
 válaszadó kontakt válasz lényege értékelés 
1. Szerencsejáték 

Zrt. 
Tulik Ágnes, 
kommunikációs 
igazgatóhelyettes, 
szóvivő 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód eleve kiemelt szempont a napi működésben. Elv és gyakorlat. Vannak 
esélyegyenlőség érvényesüléséért programok.  
Médiatervezési és médiavásárlási feladatait egy kft. lája el. A felületek kiválasztásánál figyelmet fordítanak 
olyan érzékeny területekre is, mint az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód. 
A civilek javaslatát továbbítják és megfontolásra ajánlják a kft.-nek. 

-- 

2. OTP Bank Csányi Sándor 
elnök-
vezérigazgató 

Kiemelten ügynek az esélyegyenlőség és tolerancia érvényesítésére. Szponzorációjukkal hozzájárulnak a 
társadalmi és kulturális sokszínűséghez.  
Mélyen egyetért, hogy a rasszizmus rombolja a társadalom békés fejlődését.  

 

--- 

3. CIB Bank Surányi György 
elnök és Fabrizio 
Centrone 
vezérigazgató 

Sajnálattal tapasztalják, hogy egyes médiumok az emberi jogokkal össze nem egyeztethető eszmék 
propagálására használják a médiumokat. Ilyennek tartják Bayer publikációját is.  

 
A Magyar Hírlappal nincs megállapodásuk, csak on-lone hirdetési rendszert kínáló céggel.  

 
 

+++ 

4. ERSTE Siffel Ágnes 
marketingigazgató 

3 éve nincs fizetett hirdetésük az MH-ban. Nem a MH-tól vagy kiadójától rendelték a hirdetést, hanem a 
megbízott médiaügynökségük elektronikus hirdetési rendszert használó céggel dolgozott együtt. Itt minden 
rasszista, antiszemita, uszító kirekesztő tartalmú oldalt tiltólistára tettek.  

 

++ 



 
5. Telekom Chris Mattheisen 

és Szomolányi 
Katalin vállalati 
fenntarthatóságér
t felelős vezető  

Példaértékű a társadalmi felelősségvállalásuk, nem tűrik a diszkrimináció semmilyen formáját, vállaltuk 
értékrendje követendő más gazdasági szereplők számára is.  

 
Az újabb megkeresésre, amelyben felhívtuk a figyelmüket, hogy hirdetnek, 2013. március 13-án kaptunk 
választ: 
„[…] szerződött médiaügynökségi partnereink közreműködésével minden hirdetést, így a 

keresőhirdetéseket is leállítottuk a Magyar Híralapra vonatkozóan. […]a hirdetési portfolióból teljes 

egészében kikerült a Magyar Hírlap. A keresőhirdetések esetén továbbra is követelményként fogalmazzuk 
meg, hogy maga a hirdetés, illetve annak környezete a Magyar Telekom alapelveivel összhangban legyen. A 

fentieknek megfelelően a keresőhirdetési rendszerekben a szerződött médiaügynökség közreműködésével 

alapvetően tiltjuk az alábbi tartalmakat: 

- trágárság és durva nyelvezet 

- szélsőséges, durva, bizarr tartalom 

- szexuális, pornográf tartalom.”  
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6. NFÜ Petykó Zoltán 
elnök 

Nem közvetlenül, hanem médiatervező, médiafoglaló cégen keresztül hirdetnek. A hirdető közbeszerzési 
eljárásban nyerte a megbízást. A cég adatbázisok és olvasói összetétel alapján választja ki az adott 
kampánynak megfelelő médiumokat.  
„Ennek megfelelően sem a Magyar Hírlap esetében, sem pedig más médium kiválasztásánál nem a 

tartalom, hanem a független médiapiaci mérőszámok a mérvadóak.” 

Az NFÜ valójában nem reklámtevékenységet, hanem tájékoztatást végez, mint kötelezettség.  
„Jelenleg már egy szerződésben rögzített reklámkampányunk folyik, melynek keretében a Magyar Hírlapban 

is helyezünk el reklámhirdetéseket. Ennek egyoldalú módosítása több okból sem áll módunkban: egyrészt a 

fent nevezett médiavásárló cégünk a közvetlen szerződő partner, másrészt a kampány már elindult, a 

reklámok visszavonása esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget komoly anyagi kár érné. 

--- 

7. Vodafone 
Magyarország 

„a vezetőség” 

 
Hosszú leírás a társadalmi felelősségvállalási programjukról, de kötelezettségvállalás, konkrétum nem 
olvasható. Később ezekről megfelelő választ kaptunk telefonon, de írásban nem érkezett információ. 

? 



8. IKEA Polyák Zsuzsa 
megbízott PR-
manager, 
ügyfélkapcsolati 
igazgató 

„… az IKEA korábban sem hirdetett a Magyar Hírlapban, és a továbbiakban sem fog, függetlenül a jelenlegi 
helyzettől. A sokszínűség az IKEA egyik alapvető vállalati értéke.” … „médiaügynökségünktől kapott 
információk szerint a Magyar Hírlapot eltávolították a standard hirdetési csomag elemi közül, így a jövőben 
ilyen véletlen formában sem jelennek meg IKEA hirdetések a felületen.” 

+ 

9. Procter and 
Gamble 

Boros Anita 
szóvivő 

„A Procter & Gamble (P&G) napi fogyasztási cikkeket forgalmazó multinacionális vállalat; célunk, hogy 

fogyasztóinknak kiváló minőségű termékeket gyártsunk és ezáltal tegyük egyszerűbbé mindennapjaikat. 
Vállalatunk alapelveinek megfelelően, üzleti döntéseinket a meglévő törvények és etikai elveknek 

megfelelően hozzuk meg. Tudomásul vesszük, hogy a média különböző nézőpontokat és vélemenyeket oszt 

meg, ugyanakkor hisszük, hogy ezen nézeteknek az integritás jegyében és az egyes csoportok és személyek 

jogainak tiszteletben tartásával kell történnie. A média által publikált tartalom, melyet nem a mi kérésünkre 

tesz közzé, a saját véleményét tükrözi. Szabályzatunknak megfelelően nem nyilvánítunk véleményt a 

nyilvánosság előtt a vállalatunk és jelenlegi vagy jövőbeni üzleti partnereinek kapcsolatáról.”  

--- 

10. MÁV Dávid Ilona elnök-
vezérigazgató 
 

 

-- 

11. FedEx Adam Sviatko 
sales coordinator 

„A FedEx tudtommal nem hirdetett eddig, illetve nem is tervez hirdetni semmilyen formában a Magyar 
Hírlapban.” 
A válaszlevélre – melyben közöltük, hogy hirdetésük jelent meg a MH-ban – nem reagáltak. 

+ 

12. Magyar Posta Apáti Tóth Kata 
szóvivő 

„A médiatervezést és médiafoglalást az INITIATIVE Média Hungary Kft-én keresztül bonyolítjuk. 

A kirekesztő, rasszista tartalmakat nemzeti vállalatként természetesen elutasítjuk, ugyanakkor nincs 

és nem is lehet hirdetőként beleszólásunk a szerkesztőségek belső ügyeibe, tartalomközléseibe.” 

--- 

13. GDF Suez 
 

Pánczél Andrea 
kommunikációs 
igazgató 

A GDF SUEZ Csoport elhatárolódik mindennemű diszkriminációtól. A Csoport az egymás iránti tisztelet elvét 

és sokféleség tiszteletben tartásának fontosságát vallja és nagy hangsúlyt fektet a diszkrimináció elleni 

küzdelemre. Társaságunk nem hirdet a Magyar Hírlap újságban és ezt a jövőben sem  tervezi. A nyomtatott 

++ 



hirdetési felületek megválasztásakor Társaságunk a működési területét lefedő, vidéki illetve a 

nagypéldányszámú országos lapokat preferálja. A még december elején, a médiaügynökségünkön keresztül, 

 NetadClick  csomagban megrendelt online hirdetésünket felfüggesztjük a lap online felületén.   

14. Sodexo 
(március 11-én 
válaszolt) 

Bessenyei Bálint 
és Párkai Zsolt 
ügyvezető 
igazgatók 

Egyetlen alkalommal – médiaügynökségtől vásárolt reklámcsomagban hirdetett – random módon hirdettek. A 
hirdetés csak egyszer jelent meg. [Ez nem helytálló a tapasztalatok szerint.] 
A Sodexo „elítéli a gyűlöletkeltést, a diszkrimináció minden fajtáját és elhatárolódik az olyan médiumoktól 

is, akik az ilyen megnyilvánulásoknak teret engednek. Hirdetést nem támogatunk, ill. nem jelentetünk meg a 
jövőben sem olyan felületen, mely az etikai elveinknek nem megfelelő.” 

 

2013. április 22-én a Sodexo nemzetközi központja is válaszolt: 

 

? 
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Nem válaszolt (emlékeztetőt követően sem) a Quaestor. 


