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„A lélektani eszközökkel támogatott befolyásolás körül titokzatos mítoszok keringenek. […] 

Igazából akkor szoktuk misztikusnak érezni a reklámpszichológia módszereit, ha nem 

látjuk az összefüggést a bennünk ért hatások és saját döntéseink között” 

Sas István (2007b, 20. o)  

1. Bevezetés 

1.1 A témaválasztás indoklása és aktualitása 

A vállalatok jelentős ráfordítások árán kommunikálnak meglévő, illetve jövőbeli, 

potenciális vásárlóikkal. A marketingkommunikáció területén az egyik fő, s egyben 

legösszetettebb feladata a vásárlói viselkedés előrejelzése, valamint annak hatásos és 

hatékony módon történő befolyásolása. Kutatásomban a tömegkommunikáció, illetve a 

modern kor tömegtársadalmának egyik jellegzetes továbbítójaként széles közönséget 

megcélzó kommunikációs formáját, a televíziós reklámokat vizsgáltam. A reklámfilmek 

számos összetevőből épülnek fel, döntő többségükben zenék is hallhatóak, melyek az 

audiovizuális reklámok háttértényezőinek egyikeként számos tulajdonság alapján 

jellemezhetőek. A filmekben többféle szerepet tölthetnek be, így további különféle 

szempont alapján vizsgálhatjuk őket. 

A marketingkommunikáció szakirodalmában a reklámzenék vizsgálata, eltérő mélységgel 

és módszerek alkalmazásával, viszonylag ritkán, többnyire különböző részterületekre 

fókuszálva jelent meg az elmúlt évtizedekben. Elmondható, hogy ezek a tanulmányok az 

esetek többségében inkább speciális, kevésbé átfogó, egymásra kevésbé épülő, eltérő 

fogalmi struktúrákat és kutatási módszereket alkalmazó kutatások eredményeit 

tartalmazzák. Míg egy részük – jellemzően kisebb elemszámú mintát alapul véve, 

többnyire „pilot” jelleggel – a reklámokban alkalmazott zenékre fókuszál, addig egy másik 

jelentős hányaduk inkább csak érinti a reklámzenék vizsgálatát, a marketingkommunikáció 

egyik eszközeként tekintenek rájuk, s inkább általános megállapításokkal tesznek az adott 

kérdésekben. 

1.2 A kutatás célja 

Értekezésem céljaként a reklámzenék marketingkommunikációs eszközként történő, feltáró 

jellegű vizsgálatát tűztem ki. A téma transzdiszciplináris jellegét elsősorban a zeneelméleti 
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jellemzők és a reklámfilmek, illetve a bennük alkalmazott marketingkommunikációs 

eszközök, megoldások területén fellelhető összefüggések feltérképezése adja. Kutatási 

eredményeimmel bővíteni kívánom a reklámzenék marketingkommunikációs eszközként 

történő alkalmazásával foglalkozó, viszonylag szűkösnek, töredezettnek tekinthető 

szakirodalmi bázist. A fenti jelenséget tapasztalva, zeneelméleti és marketing-

kommunikációs jellemzők és összefüggések mentén elemeztem a legmagasabb 

márkaértékkel rendelkező vállalatok 2012-2013–ban vetített reklámzenéit. Egyfajta „best 

practice” jellegű megközelítésként a fenti vállalatok termékeinek reklámfilmjeinek zenei 

vizsgálatát végeztem el, különös tekintettel a rájuk jellemző zenei összefüggésekre, 

tulajdonságokra. Egyfelől arra kerestem a választ, hogy a filmekben alkalmazott zenék 

szempontjából mi számított „mainstream” megoldásnak, illetve hogyan jellemezhetőek az 

egyes zenei építőelemek, illetve a köztük fennálló viszony. Emellett a kutatás másik 

fókusza a filmek és a képernyőn látható események között fellelhető koncepció 

egyezésének, illetve audiovizuális koordináció megvalósítására, sajátosságaira irányult. A 

dolgozat harmadik fő kérdésköre a fenti jellemzők és a marketingkommunikáció más 

jellemzői között fellelhető kapcsolatok feltérképezésével és elemzésével foglalkozik. A 

célkitűzések mentén azzal a feltételezéssel élek, hogy a kapott tapasztalatok gyakorlatban 

történő hasznosítása, a reklámzenék tudatos kiválasztása, felhasználása, kialakítása által 

növekedhet a reklámok, s így a marketingkommunikációs tevékenység hatékonysága, mely 

hozzájárulhat a vállalatok sikeres működéséhez. 

A kutatás főbb hipotézis-csoportjai
1
: 

H1. A reklámokban alkalmazott zenékre általánosnak tekinthető, kevésbé intenzív vagy 

komplex  hatású zenei megoldások jellemzőek. 

H2. A képi és hangi események összekapcsolása többféle eszköz segítségével, jellemzően 

számottevő mértékben megjelenik, azonban gyakran figyelhetőek meg szerkesztésbeli 

hibák. 

H3. Megkülönböztethetőek zeneelméleti szempontból gyakoriság tekintetében összefüggést 

mutató megoldások, zenei jellemzők 

  

                                                 

1
 A hipotézisek, illetve al-hipotézisek részletes bemutatásával a 4. Fejezet foglalkozik. 



7 

 

1.3 A dolgozat felépítése 

Az első fejezetben a fogyasztói magatartás, a marketing, marketingmenedzsment, 

marketingkommunikáció és a reklámok területéről adok áttekintést. A vállalatok 

marketingkommunikációs stratégiájának részeként kerülnek elhelyezésre a televíziós 

reklámok a fenti folyamatok különböző szakaszainak tükrében. A fejezet célja, hogy képet 

adjon arról, milyen szerepet játszhatnak a reklámok és a bennük alkalmazott zenék a 

fogyasztókra gyakorolt hatásukra nézve. A fejezet, kiegészítve az előbbi struktúrát, a 

márkák szerepének, értékelésének bemutatásával zárul. 

A dolgozat következő részében a zene és a reklámok, illetve a fogyasztói magatartás közti 

összefüggésekkel kapcsolatos főbb szakirodalmi tapasztalatokat mutatom be. Az első 

alfejezet a reklámzenék típusainak különböző szempontok szerint történő csoportosításával 

foglalkozik. A második alfejezet a zenéket, mint a reklámok egyik lényeges, ám 

viszonylag ritkán, s többnyire kísérleti jellegű vizsgálatokon keresztül kutatott 

háttértényezőjeként mutatom be, különös tekintettel a zeneelméleti jellemzőkre fókuszáló 

vizsgálatok eredményeire. A harmadik alfejezettel a reklámzenék és a márkák viszonyával, 

a termékválasztással, illetve a fogyasztói magatartással kapcsolatos kutatások 

tapasztalatainak összefoglalásával zárom a reklámok és a bennük hallható zenékre 

fókuszáló szakirodalmi tapasztalatokat feldolgozó fejezetét.  

A dolgozat negyedik fejezetében bemutatom a vizsgálat által érintett márkákat, illetve a 

mintába került reklámfilmeket. A fejezet tartalmazza a kutatás során alkalmazott 

módszerek, illetve a vizsgált jellemzők bemutatását is.  

Az ötödik fejezetben a mintában szereplő, a legértékesebb márkaértékkel rendelkező 

vállalatok reklámfilmjeinek zeneelméleti és marketingkommunikációs szempontok alapján 

történő vizsgálati eredményei szerepelnek. A fejezet célja, hogy a fentiek tükrében 

elfogadásra, vagy elvetésre kerüljenek a dolgozat hipotézisei. 

Az értekezés hatodik fejezetében az eredmények összefoglalása, valamint a 

következtetések szerepelnek. A kutatás határainak bemutatása, a minta tükrében levont 

tapasztalatok marketingkommunikációs gyakorlatban való hasznosíthatósága, valamint a 

téma további kutatási irányainak, lehetőségeinek vázolása zárja a dolgozatot.  
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2. A fogyasztókat befolyásoló tényezők 

A fogyasztói magatartás a termékek, illetve szolgáltatások kiválasztásával, 

megszerzésével, valamint alkalmazásával, felhasználásával kapcsolatos cselekvések 

összessége, melyre az attitűd jelentős mértékben képes hatni. Sokáig a marketingkutatás 

középpontjában az empátia állt, melynek segítségével nem csoportokat, hanem inkább 

személyeket, annak karakteres szereplőit kívánják megszólítani (Törőcsik, 2000), azonban 

napjainkra sokkal nagyobb szerepet tulajdonítanak a fogyasztói „insightnak”, illetve 

magatartásnak. Az insight a fogyasztók gondolat– és érzésvilágának, igénystruktúrájának 

vizsgálatát helyezi a fókuszába (Kaszás 2000, Törőcsik 2011).  

A fogyasztói oldal szempontjából alapvető cél, hogy növekedjen elégedettségük, míg a 

vállalat szemszögéből a potenciális vásárlók döntési preferenciáinak, kritériumainak
2
 minél 

jobb megismerésén keresztül pedig az értékesítés támogatása az egyik legfontosabb 

célkitűzés. A fogyasztói magatartás megismerésének eredményeképpen a kapott komplex 

információhalmaz feldolgozásán, értelmezésén keresztül tudja a vállalkozás igazítani a 

termékeit, illetve szolgáltatásait, valamint az ezekhez kapcsolódó marketing–stratégiai 

folyamatait kialakítani, javítani, optimalizálni, valamint szükség esetén újragondolni, 

átértelmezni, hiszen „nem a vágyainkat manipulálják, hanem a vágyaink kifürkészésével (a 

motiváció kutatás segítségével) alakítják ki a manipulációt” (Sas 2007b, 21. o.). A 

manipulációt akár a reklám alapvető céljaként is megjelölhetjük, hiszen a kommunikáció 

célja már alapvetően deklarálja ezt (Kirshner 1999). 

2.1 A vásárlás folyamata – a fogyasztók figyelmének felkeltésétől a vásárlásig 

A fogyasztó szempontjából a vásárlás folyamata valamilyen probléma felismerésével 

kezdődhet. Ez a mozzanat jelentkezhet valamilyen szükséglet felmerülésével, vagy az adott 

időpontban fennálló tényleges és az elérni kívánt állapot közötti különbség észlelésével és 

értelmezésével. Amennyiben a két állapot között különbség áll fenn, nagy valószínűséggel, 

felismerve a problémát, a fogyasztóban kialakul az igény ennek megszüntetésére. 

Amennyiben nincs lényeges, számottevő eltérés, várhatóan a vásárlási folyamat, illetve 

                                                 

2
 Érdemes e területen kiemelni a fogyasztók általi visszajelzések fontosságát, szerepét, mely a fiatal 

generációk körében hangsúlyos szerepet játszhat a termék által képviselt érték növelésének szempontjából 

(Ercsey 2015). Ennek sajátos megjelenésével találkozhatunk, amikor a vállalatok ösztönzik a vásárlóikat, 

hogy elküldjék valamilyen egyedi videójukat, fényképüket a termékkel kapcsolatban, melyet később 

felhasználnak reklámjukban. 
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annak további szakaszai nem fognak megkezdődni, illetve folytatódni. Lényeges, hogy a 

fogyasztó számára a két állapot közti különbség mekkora fontossággal bír, mekkora 

problémát jelent számára, valamint az is, hogy maga a különbség két állapot között 

mekkora, miként érzékeli azt az egyén
3
. Ezen állapotok fogyasztónként eltérőek lehetnek. 

Az igény felmerülése még korántsem jelent keresletet, a fenti elmozdulás a vásárlási 

folyamat első lépését, annak szükséges, ám nem elégséges feltételeit adják. A fentiek 

mellett érdemes megemlíteni Drucker (1973) csoportosítását is, mely szerint a fogyasztói 

magatartás vizsgálata, a vállalati menedzsmentet olyan kérdésekre történő válaszadással 

segítheti, mint ki a vásárló, hol található, mi jelent számára értéket, s mely igényei nem 

kerültek eddig kielégítésre. Más megközelítésben a vásárló szemszögéből a probléma 

megközelíthető úgy is, mint egy kockázatokkal jellemezhető folyamat, melyet különböző 

szempontok szerinti tényezők, s hozzájuk kapcsolódó valószínűségek
4
 határoznak meg 

(Józsa et al. 2005). A probléma megnyilvánulhat az adott termék, illetve az – akár már 

meglévő – termék által betöltött funkció hiányának formájában
5
.  

Érdemes megkülönböztetni a termék megvásárlásában erősen és az alacsonyan érintett, 

illetve elkötelezett fogyasztókat (Sas 2007b). Hasonlóképpen, nem elhanyagolható a 

szociális környezet – így a társadalmi szerkezet, a szubkultúra, a betöltött szerepek, a 

státus, valamint a referenciacsoport, a véleményvezetők, az élményterek, a család 

(Törőcsik 2007) –, valamint a szűkebb, vagy tágabb környezetben bekövetkező változás
6
, 

melyek szintén vásárlásra képesek ösztönözni a fogyasztókat.  

                                                 

3
 A fogyasztók a marketingkommunikáció különböző üzeneteivel – más megközelítésben inputokkal - 

találkoznak, majd reagálnak erre a stimulusra, amennyiben ez eljut hozzájuk. Utóbbi reakciók egy belső 

folyamatot indíthatnak el a fogyasztókban – belső és külső ingerek, értékek, információk hatása mellett-, 

bizonyos esetekben informálódnak, kutatást végeznek, majd ezek eredményeképpen döntéseket hoznak, 

melynek eilletve visszajelzéseket – utóbbiak által különfajta outputokat  -  adhatnak a vállalat irányába 

(Nicosia 1966, Howard-Sheth 1969, Engel-Black-Miniard 1990, Sheth-Newman-Gross 1991). 

4
 A következő kockázatokkal találkozhatunk a vásárlással kapcsolatban: a termékek funkcionalitásával 

kapcsolatos kockázatok, fizikai–, pénzügyi–, társadalmi–, pszichológiai, valamint időkockázatok (Józsa et al. 

2005).  

5
 E szempontból érdemes megemlíteni a vitát, mely szerint a termékek és a szolgáltatások egymástól nem 

különítendőek el. Ezen viták egyik nézőpontját azok az elképzelések képviselik, melyek szerint nem terméket 

vásárolunk, hanem annak szolgáltatása jelent számunkra hasznosságot, míg a mások a szolgáltatásokat is 

termékként kezelve, sokszor egy komplex csomaggént értelmezve azt – sok esetben a hozzá kapcsolódó 

fizikai megnyilvánulását hangsúlyozva – érvelnek.  

6
 Ezek kapcsolódhatnak a társadalmi helyzethez, csoportokhoz való tartozáshoz, illetve akár az anyagi 
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A vásárlás során több szerepet is megkülönböztethetünk. Egyfelől beszélhetünk a folyamat 

kezdeményezőiről, majd a befolyásolóról, vagy meggyőzőről, a döntéshozóról, a 

vásárlóról, valamint magáról a felhasználóról. Látható, hogy a fenti fogyasztói 

magatartáshoz kapcsoló folyamat még összetettebb képes lenni, amennyiben ezek a 

különböző szerepek különválnak. Fontos kiemelni, hogy a különböző csoportokon belül – 

legyen szó családi vásárlásról
7
, vagy valamilyen vállalati beszerzésről – a szerepek 

képesek elkülönülni egymástól. Éppen ezért, a marketingkommunikáció feladata is 

komplex lesz; az eltérő szerepkörök és felelősségek más és más érveket, eszközöket 

igényelnek egy adott termék vagy szolgáltatás megvásárlásához kapcsolódó fogyasztói, 

magatartási fázisokban (Törőcsik 2007).  

A probléma felismerése szempontjából a megoldás szükségének széles skálájáról 

beszélhetünk, egészen az azonnal megoldandóktól a hosszú távú célok eléréséig, 

hozzátéve, hogy ezek a célok, illetve megvalósításuk iránti igény
8
 és lehetőség a fenti 

piramis egyes szintjeitől is nagyban képesek függeni.  

Az észlelés folyamata során először ingerek érik a fogyasztó érzékszerveit, s fejtenek ki 

különféle hatásokat, változást, ezután az érzékelés során az érzékszervek oldaláról 

valamilyen reakció lép fel, majd végül az észlelés során ezek a fogyasztó számára 

érzékelhető és jelentést hordozó, megjelenítő formában jelennek meg (Hofmeister–Tóth - 

Törőcsik 1996). Látható tehát, hogy a különféle impulzusoknak többszörös szűrésen kell 

keresztülmenniük. Jelen szempontból lényeges, hogy a marketingtevékenység – s annak 

részeként az adott reklám zenéje – képes lehet arra, hogy a fenti problémákat, valamint a 

kérdéses vállalat által kínált terméket, illetve szolgáltatást úgy mutassa be a fogyasztók 

számára, hogy növelje igényüket megszerzésükre, megvásárlásukra.  

A vásárlási folyamat következő és lényeges lépcsőfoka a termékekkel kapcsolatos 

információk keresése, valamint értékelése. Történhet aktív vagy passzív módon
9
, valamint 

                                                                                                                                                    

helyzet megváltozásához is (Törőcsik 2007) 

7
 A családi döntéshozatala egy komplex rendszert is eredményezhet (Hoffman 1977). 

8
 Számos esetben lényeges vásárlási motivációt jelent a fogyasztók változatosságra, újdonságra való igénye. 

9
 Az információk szándékos keresése, vagy a személyek felé érkező információhalmazból való szűrés 

eredményeképpen, nem elhanyagolva azt sem, hogy sok esetben – jellemzően az utóbbi áramlás 

eredményeképpen – a fogyasztókban – sok esetben az adott problémakörtől függetlenül – már gyakran él 
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belső és külső
10

 keresés formájában, megjegyezve, hogy ezek sokszor egymástól el nem 

választhatóak, illetve egymással szoros kapcsolatot mutatnak. A keresési folyamatot 

jelentős mértékben meghatározza, hogy az adott területen milyen tapasztalatokkal 

rendelkeznek az egyes fogyasztók. A különféle demográfiai, társadalmi, magatartási 

valamint földrajzi jellemzői is jelentős hatást képesek gyakorolni a keresés, értékelési, 

valamint döntési fázisokra (Törőcsik 2003, Törőcsik 2011).  

Ezek a fázisok, stádiumok a termék fontosságától, a vásárlás szükségességétől, valamint 

értékétől függően jelentős időt és költséget jelenthetnek, illetve ezek eredményeképpen 

erőforrások felhasználását a fogyasztók számára. A kérdéses termék, valamint az ahhoz 

kapcsolódó kockázatok
11

 jelenléte, jellege, súlya jelentős mértékben képesek rányomni 

bélyegüket az egész vásárlási folyamat kérdéses szakaszaira, fázisaira (Józsa et al. 2005, 

Berács et al. 2004).  

 Az értékelés során a fogyasztó feldolgozza az előbbi információkat, majd igényeinek és 

lehetőségeinek
12

 mérlegelése után dönt. A megvásárolni kívánt termék típusától, 

szerepétől, illetve árkategóriájától azonban nagyban függ a folyamat egyes lépéseinek, 

lépcsőfokainak végigjárása. Az értékelés után következik a döntés, mely eltérő módon, 

más és más kritérium–, illetve szempontrendszereken keresztül megy végbe az egyes 

vásárlókban, objektív és szubjektív döntési tényezők összességének figyelembevételén 

keresztül. Ez a folyamat nemcsak a szempontok, hanem a termék, illetve szolgáltatás 

annak való megfelelése szempontjából is eltérő lehet, nem elfeledve a fogyasztóban 

korábban kialakult vélekedéseket, a termékek, illetve szerepük iránt létrejött attitűdjét. A 

                                                                                                                                                    

valamilyen kép az adott termékekről, termékcsoportokról, s ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni 

későbbi döntéseiket. A marketing ilyen irányú folyamatairól, valamint feladatairól elmondható, hogy 

korántsem elfogulatlan közegben kell érvényesülniük. 

10
 A belső keresés esetében a fogyasztóban kialakuló igények a hangsúlyosak, s a vásárlás célja, hogy annak 

eredménye ezekre reflektáljon, míg a külső keresés esetében a vásárló valamilyen külső forrásból nyeri az 

információit.  

11
 A termék, illetve piac, a márka, valamint szak–médiumok, ismerete, az előzetes  tapasztalatok, a különféle 

idejű és jellegű garanciák jelenléte, valamint a véleményformálók és -vezetők termékek mellett történő 

voksolása, valamint maga az információkeresés fázisának eredményeképpen létrejövő tudás–, ismerethalmaz 

is jelentős mértékben képesek a kockázatokat csökkenteni (Józsa 2003, Berács et al. 2004). 

12
 E szempontból fontos kiemelni a kereslet nagyságát, jellegét. 
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döntés után következik a vásárlás
13

, majd azt követően a termék fogyasztása, használata. A 

termék megítélése, s magának a vásárlásnak az értékelése különféle eredménnyel járhat a 

fogyasztó elégedettsége szempontjából; a kognitív disszonancia
14

 szerepe lényeges ebben a 

fázisban, mivel megjelenése, jellege és intenzitása fontos hatást képes gyakorolni nemcsak 

a fogyasztóra, hanem magára a vállalkozásra is. Nem szabad azonban elfeledkezni arról 

sem, hogy a vásárlók döntéseit számos, rövidtávon jelen lévő hatás is jelentős mértékben 

befolyásolhatja a fenti, többnyire hosszútávon érvényesülő tényezők mellett megatrendek, 

trendek, aktuális trendek, továbbá ellentrendek egyaránt jelentős hatást képesek kifejteni e 

területen (Törőcsik 2011). 

2.1.1 A vásárlói döntések típusai 

A vásárlói döntések típusait vizsgálva megkülönböztethetjük a pillanat (impulzus)
15

–, a 

rutin–, a korlátozott–, valamint a kiterjesztett-, kibővített döntéseket és folyamatokat (Józsa 

2005,). Három kategóriára is lehet bontani a vásárlás típusát, így megkülönböztethetjük a 

szokásokon alapuló, korlátozott, valamint kiterjesztett döntési szituációkat (Hawkins–

Best–Coney 1992). A pillanatvásárlás során a leendő fogyasztó valamilyen számára külső 

inger eredményeképpen létrejövő pozitív hatások által motivációt érez a termék azonnal 

történő megvásárlására. Ilyenkor a vásárlási magatartás számos pontját átugorva 

(Lachmann 2002), vagy lerövidítve megy végbe a fenti folyamat. Megkülönböztethetünk 

ún. hideg, azaz emlékezeti, tapasztalati alapon történő, szokásokon alapuló és a meleg, 

azaz erős impulzusokon, érzelmi úton történő befolyásolás eredményeképpen létrejövő 

pillanatvásárlást (Trommsdorff 2004). A rutindöntések során a döntéshozatali folyamat 

viszonylag egyszerű és korlátozott, az alapmodell lépései, fázisai korlátozottan vannak 

jelen ezekben az esetekben. Megkülönböztethetjük közöttük az ismételt, avagy 

újravásárlást, illetve a márkához való hűség alapján létrejövő rutinvásárlást. A korlátozott 

döntéshozatali folyamat során a fogyasztó esetében – az előbbiekhez hasonlóan – 

valamilyen okból kifolyólag nem megy végbe a fentebb ismertetett teljes folyamat (Bauer 

                                                 

13
 A vásárlás körülményei, s az ott fellépő hatások, ingerek is képesek lehetnek befolyásolni a döntést 

(Hofmeister-Tóth 2003). 

14
 A termék fogyasztónál betöltött szerepe, funkciója, az ár, a vállalat oldaláról tett esetleges csökkentő 

intézkedések, valamint a fogyasztó személyisége is lényeges mértékben képes befolyásolni ezen hatást, 

jelenséget.  

15
 Ezek szinonímájaként gyakran találkozhatunk az impulzus döntés fogalmával is. 
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– Berács 2006; Hofmeister 2003). A kiterjesztett döntéshozatal esetében olyan termék 

megvásárlásáról van szó, melynek értéke jellemzően jelentős, illetve magas kockázat 

kapcsolódik a választáshoz, illetve magának a terméknek a megvásárlásához, 

felhasználásához
16

 (Józsa et al 2005).  Ebben az esetben az előbbi okok miatt a keresési, 

értékelési, döntési fázisok szerepe jelentősnek mondható.  

2.1.2 Az attitűd és szerepe a vásárlói magatartás szempontjából  

A vásárlói magatartást alapvetően és közvetlenül képes meghatározni a fogyasztók 

viszonyulását egy adott területhez, piachoz, termékhez, gyártóhoz, márkához. A vállalat 

marketingkommunikációs tevékenységét, a reklámkampányokat, a reklámok üzenetét 

alapvetően képesek meghatározni a területen végzett kutatások eredményei
17

. Nem 

elhanyagolható jelenség az sem, hogy az attitűd folyamatosan képes változni, így a 

vizsgálatok, elemzések időről időre újból elvégzendőek, eredményeinek függvényében a 

vállalat marketingkommunikációja is időnként újragondolást igényelhet (Berács et al. 

2004, Hoffman 2000, Yadin 2000). 

Az attitűdök – az attitűdök részeként – személyekkel, tárgyakkal, eszmékkel 

kapcsolatosak, Elmondható róluk, hogy tanulhatóak, lassan változnak, jellemzően nehezen 

változtathatóak, a vállalat szempontjából így többnyire exogén tényezőként megjelenő 

környezeti adottságok összességeként tekinthetünk rájuk. Tartalmazzák az előbbiek 

környezetéhez való hozzáállást, a vélekedéseket, reakciókat, az információk és érzések 

értelmezését, feldolgozását és értékelését (Hofmeister 2006). Allport szerint tapasztalatok 

révén szerveződött mentális, illetve idegi készenléti állapot, mely valamilyen irányító, 

vagy dinamikus hatást képes gyakorolni az egyén reakcióira bármely olyan tárgy, vagy 

helyzet felé, amelyekre az attitűdje kiterjed, érvényes (Allport 1954). Már a korai modern 

magatartás–kutatások is szerepeltetik az attitűdöt, mint az egyén magatartásának, tudatos 

döntéseinek meghatározó komponensét más szubjektív tényezők, csoportoknak történő 

megfelelés mellett. Az előbbiek mellett kapcsolatot figyeltek meg az eszmék, normák, 

attitűdök, a szándékok és a magatartás között is (Fishbein 1967, Fishbein – Ayzen 1975).  

                                                 

16
 Érdemes hozzátenni, hogy a termékek vásárlónál betöltött szerepe, jelentősége, ára, illetve típusai alapján 

összefüggések figyelhetőek a vásárlási, illetve fogyasztói magatartási folyamat egyes szakaszainak 

végbemenetele között.  

17
 Ezek főbb reklámzenei vonatkozásai a 3.2 alfejezetben kerülnek kifejtésre. 



14 

 

Az attitűd főbb alkotóelemei tekintetében különböző csoportosításokkal találkozhatunk, 

általánosan azonban elmondható, hogy különböző értékek – mely az adott társadalom, 

társadalmi közeg által kerülnek meghatározásra –, illetve meggyőződések – a fogyasztók 

saját értékítélete, vélekedése, bizalma – mentén alakulnak ki. A marketing 

szakirodalmában megkülönböztethetjük a jellemzően érzelmi (affektív), ismereti 

(kognitív), és magatartási, cselekvési (konatív) tényezőket. Az attitűd négydimenziós 

csoportosítása figyelembe veszi a pozitív vagy negatív irányú hatásokat, valamint 

megkülönbözteti az értékelés intenzitása szerinti erősséget, a kognitív vagy affektív 

szerkezetet, illetve a jelenség tartósságát, változékonyságát is (Sas 2007b). Általánosan 

elmondható, hogy az attitűd tanulható, jellemző rá valamilyen intenzitás, rendelkezik 

valamilyen összetétellel, szerkezettel, s van valamilyen tárgya, amelyre irányul, emellett 

irányukkal, erősségükkel jellemezhetők (Pelsmacker 2010). Az attitűd egyfajta tanulási 

folyamat eredménye, lassan változik, számos esetben könnyen általánosításokat, 

sztereotípiákat
18

 képes eredményezni, melyek termékeket, piacokat, márkákat egyaránt 

érinthetnek. Az attitűdhöz kapcsolódó tanulási folyamatnak jelentős részét alkotja a 

személyes tapasztalat. Formálódásában meghatározó jelentőségű a személy személyisége 

mellett a demográfiai, társadalmi – pl. a lakóhely, a családi helyzet, a formális és nem–

formális csoportokhoz való tartozás, véleményvezérek, életforma, életmód – helyzete, így 

igényei, szükségletei is, egyedi és egyéni értékítéletet és értékrendet alkotva. Az attitűd 

nemcsak a fogyasztó vélekedéseit képes meghatározni, vásárlási döntéseiben is komoly 

szerepet képes játszani (Hofmeister-Tóth 2003) 

Fontos megemlíteni az attitűd méréséhez használatos alap–modellt (Fishbein több–

tényezős modellje), melynek segítségével így összekapcsolhatóvá válik e terület a 

márkákkal, azok szerepével, fontosságával. A modell az adott márka termékének különféle 

tulajdonságaival kapcsolatos meglátások, meggyőződések összességét és ezek értékelését, 

szerepét figyelembe véve, figyelembe véve az előbbieket, a kapott részeredményeket 

összegezve szolgáltat információt az adott márkáról (Fishbein 1967). A modell azonban 

nem ad egyértelmű választ a magatartásra. A Hawkins–Best–Coney–féle modellben a 

számos jellemző értéke korlátozásra került, szerepeltetve a negatív határhaszon jelenségét, 

                                                 

18
 Érdemes azonban kiemelni a kisebbségekkel, illetve nőkkel szembeni sztereotípiák reklámokban történő 

megjelenésével szemben fennálló ellenérzéseket a nézők jelentős körében (Hentges et al. 2007). 
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valamint többféle – szokásokon alapuló, nem–teljes és kiterjesztett – döntési szituációt 

(Hawkins et al. 1992). 

A fentiek alapján elmondható, hogy az attitűd lényeges szerepet tölt be nem csupán a 

fogyasztói magatartás vizsgálata szempontjából, hanem a vállalat marketing–stratégiáját, 

azon belül a marketingkommunikációt is befolyásolja, s így a reklámokra is jelentős hatást 

képes gyakorolni. A márkákkal szoros kapcsolatban állva jelentős mértékben képes 

befolyásolni egy vállalat vagy annak egy termékének sikerét. E tekintetben feltételezhető 

az is, hogy a legmagasabb márkaértékkel rendelkező vállalatok sikeresek, nem csupán 

azok pénzügyi–számviteli értékelésének tükrében, hanem a fogyasztók vélekedése, 

attitűdje szempontjából is. Jelen kutatás szempontjából kiemelendő, hogy a vállalatok 

marketingkommunikációs stratégiájában, illetve annak megvalósításában lényeges szerepet 

tölthet be a megszólítani kívánt közönség attitűdje, így a reklámfilmekben hallható, azok 

részét képező zenéknek is illeszkedniük kell ezekhez. A reklámzenék szempontjából így 

lényeges, hogy a vállalat, illetve a reklám készítői ismerjék termékeik célközönségét, a 

rájuk jellemző attitűdöket, viselkedésüket. 

A fogyasztók magatartásának befolyásolásának egyik eszköze a marketingkommunikáció. 

Jelen fejezet a témához kapcsolódó, általános fogalmakat tartalmazza, áttekintő jelleggel a 

marketing, illetve a marketingkommunikáció, továbbá a marketing egyik részterületének, a 

márkamenedzsment vonatkozó szakirodalmából. A fentiek így keretet adnak a 

reklámzenékkel kapcsolatos fókuszált, a harmadik fejezetben szereplő szakirodalmi 

összefoglalásnak.  

2.2 A marketing és alkalmazási területei 

A marketing termékek, szolgáltatások, szervezetek, személyek, területek, települések, 

társadalmi csoportok, ötletek, eszmék ismertté tételével, eladásával, illetve elfogadtatásával 

foglalkozik. „A marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével 

egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak, cserélnek ki egymás között, 

miközben szükségleteiket és igényeiket elégítik ki.” (Kotler 1998). Más megközelítésben a 

marketingre társadalmi és vezetési lépések láncolataként is tekinthetünk, melyben az 

egyének és csoportok termékeket és értékeket hoznak létre, illetve cserélnek ki egymás 

között, s közben kielégítik igényeiket, szükségleteiket. A marketing tehát megközelíthető a 

csere menedzsmentjeként (Józsa et al. 2005).  
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Marketingről szűkebb, bővebb és szélesebb, kiterjesztett értelemben is beszélhetünk. 

Ennek megfelelően tekinthetünk rá úgy is, mint egy olyan vállalati tevékenységre, melynek 

során – kielégítendő a jövőbeli vevők, illetve felhasználók igényeit
19

 – elemzi a piacot, a 

célcsoportokat, majd az eladni kívánt termékeket, illetve a szolgáltatásokat megismerteti a 

fogyasztókkal, meghatározva az árakat, kialakítva az értékesítési folyamatot, valamint 

eszközei segítségével igyekszik befolyásolni a vásárlókat (Bauer – Berács 1998).  

Lényeges tehát, hogy a termék elérhetővé tétele mellett hangsúlyt fektetnek a befolyásolás 

különböző eszközeire, mivel ezeken keresztül igyekeznek hatni a kérdéses célcsoportokra. 

Utóbbi jelenséget azért is fontos kiemelni, mivel az elmúlt évtizedek során a marketing 

fókusza a termékközpontúság helyett a piacra és a vevőkre, fogyasztókra esett (Kotler 

2000). A marketing kiterjed az egész vállalatra, így nem csak a fenti folyamatok 

tartozhatnak alá, hanem a dolgozókon túl az egész vállalat fogyasztók irányába való 

viszonyulását is érthetjük alatta. Ha még inkább kiterjesztjük a fogalmat, akkor a 

marketingre tekinthetünk úgy is, mint bármilyen, a fogyasztók valamely csoportja számára 

értékkel bíró jószág cseréjére (Kotler-Keller 2008).  

A fentiek mellett a marketing egy piacra irányuló vállalati tevékenység is, mely a 

vállalkozás piaci sikerének kulcsa, hiszen a hosszú távú sikert a vevőknek megfelelő áron, 

mennyiségben és minőségben történő értékesítés jelenti. A menedzsment tudományok 

hangsúlyos szerepet játszó részeként is tekinthetünk rá, mivel több területet együttesen 

képes kezelni. Folyamatos fejlődésre, újragondolásra van szükség, mivel maguk a 

részterületek is újabb és újabb trendekkel, változásokkal szembesülnek a piaci verseny 

állandó jelenléte mellett; mindezek eredményeképpen a marketing eszközei, 

megközelítései is átalakulnak, módosulnak, formálódnak (Kotler 2000, 2002).  

A fentiek mellett a marketinget egy szemléletként is kiemelhetjük. A szervezeti döntések 

során folyamatosan a piac
20

 vizsgálata, valamint az ott megfigyelhető jelenségekre történő 

reflektálás folyamatosan kell, hogy történjen, méghozzá úgy, hogy ez a különböző 

szervezeti szinteken is megjelenjen a döntések során. Mint eszköz, segítendő a fenti célok 

                                                 

19
E téren érdemes megkülönböztetni az szükségletet, igényt, valamint a keresletet. Míg az elsőn általában 

valamilyen emberi alapszükségletet értünk, az igény kapcsán már a szükségletek valamilyen egyedi 

kielégítéséről beszélhetünk, a kereslet alatt pedig valamilyen fizetőképes fogyasztási akaratot értünk. 

20
 A piac alatt nem csupán a versenytársakat, illetve a fogyasztókat, hanem a partnereket, hálózatokat, 

valamint az állam jelenlétének, működésének hatásait is vizsgálni kell.  
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elérését, folyamatosan információkat gyűjt a kérdéses szereplőkről, trendekről, 

változásokról, ezeket elemezni, valamint levonva a tapasztalatokat, meghozza az adott 

pillanatban megfelelő döntéseket – a megfelelő erőforrások, folyamatok rendelkezésre 

bocsátása és megszervezésén keresztül – így támogatva a vállalkozás értékteremtő, 

profitorientált működését.  

Érdemes kiemelni a marketingkoncepció fogalmát, mely egy átfogó rendszerben, hosszú 

távon, a vállalati folyamatokat a fogyasztói igények kielégítéséhez történő igazodást 

jelenti. Alapvető eleme és vezérelve, hogy középpontba állítja a célpiacok illetve 

szegmensek szükségleteit, igényeit úgy, hogy ezeket a konkurenciához képest 

hatékonyabban lássa el (Berács et al. 2004, Hoffman 2000). 

2.2.1 A marketing feladatkörei 

A feladatkörök tekintetében beszélhetünk a piacokkal kapcsolatos
21

, a vállalaton belüli, 

valamint társadalmi vonatkozású feladatokról. Az első csoport esetében beszélhetünk a 

piac meghatározásáról és lehatárolásáról, a célcsoportok beazonosításáról, szegmensek 

kijelöléséről, a jövőbeli, potenciális vásárlók magatartásának, beállítódásának, 

jellemzőinek feltérképezéséről. Ezt követi a termékek, valamint azok promóciójának 

kialakítása és pozícionálása, az üzenet kommunikálása a vevők irányába, majd a termékek 

elérhetőségének, értékesítésének biztosítása, illetve a későbbi visszacsatolások, kontrollok 

elvégzése is e fázishoz sorolható. A vállalat belső feladatai közé a menedzsment részéről 

történő irányítás, folyamatok meghatározása és szükség esetén újragondolása, valamint a 

munkatársak, a termelési folyamatban érintettek, partnerek, beszállítók irányába történő 

marketing kommunikálása tartozik (Józsa 2003, Kotler-Keller 2008). A szegmensek 

vizsgálata, a piackutatási feladatokkal együtt gyakran erre szakosodott vállalkozásokhoz 

kerül kiszervezésre, s ezek sok esetben országos, vagy multinacionális kiterjedésű cégek 

(Eastman – Ferguson – Klein, 2005).  

 

                                                 

21
 A piac lehatárolása, meghatározása, a célcsoportok beazonosítása, szegmensek kijelölése, a jövőbeli, 

potenciális vásárlók magatartásának, beállítódásának, jellemzőinek feltérképezése, majd a termékek, 

valamint azok promóciójának ezekhez történő igazítása és pozícionálása, az üzenet kommunikálása a vevők 

irányába, majd a termékek elérhetőségének, értékesítésének biztosítása, valamint a későbbi visszacsatolások, 

kontrollok elvégzése tartozik e kategóriába (Józsa 2003b). 
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2.2.2 A szegmentálás  

A szegmentálás során a vállalkozás kiválasztja azokat a területeket, ahol potenciálisan 

sikeres lehet valamely termékeivel. Ezeket szegmentumoknak nevezzük, alapvető 

tulajdonságaik, hogy mérhetőek, kezelhetőek, elérhetőek, s valamilyen reális időtávon 

keresztül
22

 jelen vannak, s fontos további jellemzőjük, hogy a fenti tulajdonságaik folytán 

egyediek, megkülönböztethetővé válnak a vállalkozás számára (Kotler-Keller 2008, 

Hoffman et al. 2001, Józsa 2003b). Az STP modell a szegmentáció (segmentation), a 

célzás, avagy célcsoportok képzésének (targeting), valamint a pozícionálás (positioning) 

segítségével képes ezt, egyfajta stratégiai vezérelvként, hatékonyan és tudatosan elérni 

(Kotler 2000, Józsa 2005). A szegmentációban lényeges szerepe van a márkáknak, a 

marketing–mix 4P szerinti rendszerére is jelentős mértékben képes hatni. Érdemes 

megemlíteni a „mikroszegmentáció”, illetve „antiszegmentáció” jelenségét is, melyek 

során a termék egyénre való szabásával roppant kis elemszámú szegmensek képződnek 

(Cheverton 2002). 

A célcsoportok képzése során a vállalat kiválasztja a számára, illetve termékének 

szempontjából releváns szegmentumokat. A stratégiákat ebből a szempontból vizsgálva 

megkülönböztethetjük a koncentrált – melynek során egyetlen szegmentumot céloz meg a 

vállalkozás–, a differenciált, illetve a differenciálatlan marketinget. Maga a célzottság nem 

zárja a meddőszórás jelenlétét, fókuszában inkább valamilyen szempontok szerint történő, 

optimalizálásra törekvő kommunikációs stratégia áll (Incze–Pénzes 2002). 

A pozícionálás során a vevőkben a termékkel, vagy szolgáltatással szemben kialakult kép, 

érzések kialakítása a cél, a kérdéses piacokon, illetve szegmentumokban. Fontos, hogy a 

termékek pozícionálása egyértelmű legyen – ahogyan maguk az egyes szegmentumok is 

egyediek–, s figyelembe vegye a vállalat az adott területen számára fellelhető 

versenyképességi faktorokat, valamint autentikus legyen a fogyasztók szemszögéből. A 

terméket, vagy szolgáltatást annak vonzó, illetve hasznos tulajdonságainak, előnyeinek 

valamilyen összessége, halmaza kell, hogy jellemezze a fogyasztók számára (Kotler, 

2002). Megjegyzendő, hogy a pozícionálás részét alkothatja a márka–alkotás, a termék 

márka szempontjából való többlettulajdonságokkal történő felruházása, melynek során az 

                                                 

22
 Melyre a vállalat képes reagálni, kialakítva és elérhetővé téve kínálatát. 
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alap–, illetve a funkcionális terméket ellátják a márkára jellemző megkülönböztetést 

lehetővé tevő hozzáadott tulajdonságokkal. Érdemes megkülönböztetni a tágabb 

értelemben vett és a specifikus pozícionálást; a célzott pozícionálás során lényeges lehet a 

márkák emocionális töltöttsége, a személyisége, a fogyasztói hűség, a fogyasztók igényei 

és a vállalat lehetőségei közti egyedi összhang, valamint a termék teljesítményeinek 

bizonyítása, s ezek illeszkedése a fogyasztó számára fontos jellemzőkhöz (Cheverton 

2002). Fontos, hogy a versenytársak figyelembevételével történjen a pozícionálás, nem 

elfeledve azt sem, hogy ez egy folyamatos monitorozást, megfigyelést igénylő feladat, 

nemcsak előbbiek lehetséges piaci reagálása miatt, hanem a fogyasztói igények változásai 

miatt is. A vállalatnak a célpiacra kell fókuszálnia
23

, azonban az újabb piacok megjelenése, 

illetve a jelenlegiekben rejlő potenciál változását is érdemes szem előtt tartania. A 

legegyszerűbb, illetve gyakran alkalmazott csoportosítás az árak, illetve a minőség szerint 

történik (Kotler 2000, Kotler-Keller 2008, Hofman 2000, Józsa 2003b, Cheverton 2002).  

A pozícionálás szempontjából érdemes megkülönböztetnünk az egyediség különböző 

megjelenéseit; így beszélhetünk egyedi marketing pozícióról, egyedi eladási pozícióról, 

avagy termékelőnyről, egyedi reklámozási pozícióról, valamint egyedi emocionális 

pozícióról. Ezek az ismérvek különlegesek, s lehetővé teszik a megkülönböztetést, abban 

az esetben pedig, amikor egy márka olyan helyzetet tudhat magáénak, amelyben nincs 

releváns versenytársa, saját maga egy külön kategóriát alkot, beszélhetünk generikus 

márkáról (Sas, 2007b). 

A szegmentálás során a potenciális fogyasztók demográfiai és társadalmi helyzetük
2425

 

jellemzőit, továbbá magatartási tulajdonságait, valamint meghatározva a termék vagy 

                                                 

23
 Alapvető pozícionálási veszélyként, illetve hibaként felülpozícionálásra és az alulpozícionálásra egyaránt 

tekinthetünk, mint ahogyan a pontatlan, téves, nem egyértelmű pozícionálásra, illetve a nem megfelelő 

célcsoportoknak
 

 nem megfelelő termék kínálatára is. Hasonlóképpen, találkozhatunk kétséges, azaz 

hiteltelen pozícionálással, valamint akár irreleváns pozícionálással is, melynek során olyan terméket 

kívánunk értékesíteni egy adott szegmens számára, mely iránt a kérdéses csoport várhatóan nem fog 

számottevő keresletet támasztani (Cheverton 2002). Beszélhetünk újrapozícionálásról is, ez azonban komoly 

időigényű és költséghalmazzal járó feladat, s sok esetben az eredménye is kétséges. 

24
 A főbb demográfiai jellemzők felosztásakor a nem, kor, családi állapot, családméret, családi életciklus, 

vallási–, nemzetiségi hovatartozás lehetnek. 

25
 Társadalmi szempontból a foglalkozás, végzettség/képzettség, jövedelemmel és életszínvonallal 

kapcsolatos kategóriák szerinti csoportosítást szokták alkalmazni a vállalatok. 
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szolgáltatás területi–földrajzi elérhetőségét
26

 alakítják ki a különböző ismérvek figyelembe 

vételén keresztül a fenti stratégiát. A potenciális fogyasztók kiválasztásához a 

magatartásuk az érdeklődésük, személyiségük vizsgálatakor az életmód, életstílus 

vizsgálatok eredményeit (Szabó 2000, Józsa 2003b), a szegmentum szereplőinek 

termékválasztással, termékhasználattal kapcsolatos sajátosságait szokták elemezni. A 

földrajzi ismérvek között a kontinens, éghajlat, ország, régió, a települések köre, típusa, 

jellege szerint szokás meghatározni az adott szegmentumokat. Más, további 

megközelítésekkel is találkozhatunk, így döntési kritériumcsoportot képesek alkotni a 

kulturális–, a társadalmi–, a személyes–, illetve a pszichológiai jellemzők (Kotler 2002).  

Látható, hogy a marketingkommunikációs tevékenység tervezésekor szempontok széles 

körével állnak szemben a döntéshozók, illetve a folyamatok megvalósításában, 

megtervezésében résztvevők. Jelen vizsgálat metszetében fontos kiemelni, hogy a kérdéses 

fogyasztók csoportjainak megszólításakor, „célzásakor” a megfelelő zeneválasztás és 

felhasználás segíthet a hatékony marketingkommunikációs stratégia megvalósításában.  

2.2.3 A marketing 4–, illetve 7P, valamint 4C modellje 

McCarthy nyomán (1960) a 4P szerinti rendszerezés a klasszikus marketing–elmélet 

szerint, az ár (price), a termék (product), a piac (place), s a kommunikáció
27

 (promotion). 

A szolgáltatások esetében a fenti modell további részekkel bővül, nevezetesen a 

személyzettel (people), a kiszolgálási folyamattal (process) és a fizikai környezettel 

(physical evidence) (Booms – Bitner 1981). Fontos megemlíteni a későbbi kutatások, 

vizsgálatok eredményeként megjelent 4C elnevezésű csoportosításokat is. Ezek a vásárló 

(consumer), költségek (cost), kommunikáció (communication), valamint a kényelmi 

szempontok (convinience) (Lauterborn 1990), illetve egy másik megközelítés 

szempontjából az áru (commodity), költségek (cost), kommunikáció (communication), és a 

kiválasztott csatorna (channel) kifejezések alapján kerültek kialakításra (Shimizu 1973). 

Később a 7C részeként kerülnek bemutatásra, illetve kibővítésre a körülmények 

                                                 

27
 Reklám, személyes eladás, értékesítés ösztönzés, PR a klasszikus felosztás az eszközök csoportosításánál. 

Fontos még szót ejteni a reklámozással kapcsolatos büdzsé kialakításáról, valamint a hatás– és hatékonyság 

vizsgálatáról is, valamint a reklámügynökség kiválasztásáról.  

27
 Reklám, személyes eladás, értékesítés ösztönzés, PR a klasszikus felosztás az eszközök csoportosításánál. 

Fontos még szót ejteni a reklámozással kapcsolatos büdzsé kialakításáról, valamint a hatás– és hatékonyság 

vizsgálatáról is, valamint a reklámügynökség kiválasztásáról.  
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(circumstances), a vállalat (company), valamint a vásárlók (consumers) kategóriáival. 

Fontos észrevenni azt is, hogy a 4P és a Shimizu–féle 4C némiképpen megfeleltethető 

egymásnak.  

2.2.4 A termékek típusai 

A termékek tipizálását több szempont alapján is elvégezhetjük. A fogyasztás jellege 

szempontjából megkülönböztethetjük a napi–, a luxus–, és szakcikkeket. A tartósság, 

valamint a fogyasztói döntés súlyának szempontjából beszélhetünk a mindennapos 

használatú, illetve fogyasztású (a szakirodalomban FMCG–nek nevezett) termékekről, a 

tartós fogyasztási cikkekről, továbbá az előbbiek mellett a szolgáltatásokat érdemes külön 

csoportként kezelni. Időnként megfigyelhető az előbbiek közül csupán három kategória 

alkalmazása is, a termékek körét az FMCG, a tartós termékek, valamint a szolgáltatások 

csoportjaira bontva (Kotler-Keller 2008, Józsa 2005).  

Amennyiben kiterjesztve kívánjuk lehatárolni a termékek
28

 körét, a fentiek alapján is 

látható, hogy nem csupán fizikai szempontból tárgyiasultakról beszélhetünk
29

. 

Amennyiben a termékeket kívánjuk definiálni, a marketing szempontjából a termékek 

valamilyen fizikai, szimbolikus, esztétikai tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkező, a 

fogyasztói igények kiszolgálására képes komplexitás (Bauer – Berács 2006). Kotler a 

piacképes dolgok esetében a termékeken és a szolgáltatásokon túl szintén megkülönbözteti 

az embereket, helyeket, gondolatokat, tapasztalatokat valamint a szervezeteket is (Kotler, 

2000). A terméket az előbbieken túl funkcionális–, konkrét–, valamint általános 

jellemzőik, tulajdonságaik szerint is kategorizálhatjuk, jellemezhetjük (Papp 1994). A 

termékek vizsgálatakor találkozhatunk olyan tipizálással is, mely megkülönbözteti a 

kényelmi–, a bevásárlási-, valamint speciális termékeket (Józsa et al. 2005). A fentiek 

mellett találkozhatunk még három–dimenziós elemzéssel is, melyben a termékekkel 

                                                 

28
 Érdemes szót ejteni az egyéni marketingről és a tömeges egyéniesítésről. Míg előbbi esetében a termékek 

teljesen szabadon konfigurálhatóak, addig a második kategóriába azok az esetek tartoznak, melyeknél a 

termék néhány fontos tulajdonságát tekintve a vevő dönthet ezekről, számos előre definiált opció közül 

választva, így valamelyes a saját ízléséhez, igényeihez igazítva az alapvetően standardizált terméket (Pine 

1993). 

29
 Ide sorolhatjuk a szolgáltatásokat, helyeket, intézményeket, szervezeteket, személyeket, vagy akár 

gondolatokat, eszméket is. Terméknek tekinthetünk mindent a piacon, mely igények és szükségletek 

kielégítésére alkalmas, így a termékek és szolgáltatások mellett eszmék, szervezetek, helyek, illetve akár 

személyek is lehetnek. 
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kapcsolatos tárgyiasult és nem–tárgyiasult, valamint tevékenységgel, cselekvéssel 

kapcsolatos térben helyezik el a különböző termékeket (Fojtik – Pavluska 2009).  

Érdemes a termékek hagyma–modell alapján vizsgálata szempontjából elkülönített 

kategóriákat is megemlíteni. Ezek alapján beszélhetünk alap
30

–, elvárt
31

–, és kiterjesztett
32

 

termékekről
33

. Más megközelítésben az előbbi három kategória mellett még szokás 

megkülönböztetni a kapcsolódó szolgáltatásokat és a potenciális terméket is, tovább 

bővítetve az előbbi fogalmak, azaz a termékek kiterjedését (Kotler 2002, Kotler-Keller 

2008).  

Az ún. HIPI–elv a szolgáltatások főbb ismérveinek angol nyelvű megfelelőinek 

kezdőbetűiből álló betűszó. Így tehát a szolgáltatásokról elmondható, hogy jellemző rájuk 

a heterogenitás, elválaszthatatlanság, a romlékonyság, valamint a megfoghatatlanság 

(Veres, 2003).  

A termékeket életgörbéjükön való helyzetük alapján is megkülönböztethetjük. Egy új 

termék bevezetése
34

 után következik a növekedési szakasz
35

, annak felső határát elérve az 

                                                 

30
 Funkcionális tulajdonságokkal, képességekkel jellemezhető termék. 

31
 Az alapjellemzők melletti, a fogyasztók számára többlet-hasznosságot és vonzó, és az előbbiek körét 

növelő tulajdonságok, hasznosságok halmazát adó elemekkel bővített, a fogyasztó számára tényleges 

megjelenő termék. 

32
 Főként a vásárlási körülményekkel, valamint az azt követő elemek összességével kibővített termékek. 

33
 Ezzel a megközelítéssel kapcsolatban érdemes Drucker nézőpontját kiemelni, mely szerint csak az 

tekinthető terméknek, amelyből haszna származik a fogyasztónak (Drucker 1973) 

34
 A bevezető szakaszról elmondható, hogy jelentős költségekkel jár, a promócióra fordított források 

jelentősnek mondhatóak, ezzel szemben azonban a termék eladásai még viszonylag csekélynek tekinthetőek. 

Érdemes megemlíteni, hogy találkozhatunk olyan felosztással is, mely a bevezetés időszaka után 

megkülönbözteti még a termékfejlesztési szakaszt is. Ezek a kategorizálások általában a termék fejlesztési 

oldaláról történő megközelítés eredményeképpen osztják további részekre a termékek életciklusait. Utóbbi 

időszakban történik a termékek gyártásának optimalizálása, valamint a termékek tényleges tesztelése, 

változtatása., míg ebből a szemszögből nézve a bevezetési szakaszban még csupán az első szériák, korai 

változatok jelennek meg a piacon. A marketing szemszögéből nézve azonban ezek a korszakok kevésbé 

relevánsak, így inkább az első módszer alapján történő kategóriák alkalmazása a releváns.  

35
 Ebben az időszakban a fogyasztók száma emelkedik, s a verseny is, mivel más gyártók, további, újabb 

konkurensek is megjelenhetnek a piacon. A termékek gyártásához kapcsolódó átlagos költség ebben az 

időszakban valamelyest képes lehet csökkenni, a promócióra azonban – többek között a versenytársak 

számának gyarapodása miatt – ez fordítva igaz.  
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érettség szakaszába ér
36

, és végül a hanyatlása
37

 következik. Ez utóbbi esetében 

megkülönböztethetjük az elhúzódási időszakot, mely hosszabb hanyatlási időszakok 

esetében jelentkezhetnek. Az egyes időszakokat módosíthatja egy újrapozícionálás, 

valamilyen újítás, melynek eredményeképpen új korszakok kezdődhetnek a termék 

számára (Rozványi 2002, Kotler-Keller 2008, Pelsmaker et al. 2010).  

2.2.5 A marketingstratégia általános céljai 

A marketingstratégia magában foglalja a marketingcélokat és a megvalósításukhoz 

szükséges elveket, tevékenységeket, valamint eszközöket, melyeket előbbiekhez 

felhasznál
38

. Fontos, hogy megkülönböztessük a taktikai marketingtől, mely alapvetően a 

marketingmix, amelyben a stratégia elvek, célkitűzések már operatív módon képesek 

megjelenni (Kotler 2000). A marketing stratégiák kialakítására jelentős hatást gyakorol az, 

hogy a cég milyen helyzetet foglal el az adott szektorban a versenytársaihoz képest
39

. A 

különféle marketing–eszközök segítségével a vállalat kialakíthatja az ún. marketing–mixet, 

melyben meghatározásra kerül, hogy a vállalakozás mely termékét, mely piacon, melyik 

célcsoportoknak, milyen áron, milyen eszközzel – azaz a befolyásolás mely 

kommunikációs eszközeivel – kívánja értékesíteni (Józsa 2003, Hoffman 2000, Veres-

Szilágyi 2007). Feladatai:  

                                                 

36
 Viszonylag magas nyereség jellemzi ezt a szakaszt, azonban elmondható róla, hogy gyakran újabb 

értékesítési lehetőségek, módszerek keresése is jellemzi a vállalati e területen végzett munkáját, a 

termékekstratégia kidolgozásakor, a verseny továbbra is jelentősnek mondható, főleg az ár átlagos 

csökkenése miatt. Fontos megemlíteni, hogy a későbbi szakaszokban egy termék–fajta elterjedésekor 

könnyebbséget képes okozni az újabb belépők számára, hogy már olyan piacra érkeznek, ahol az adott 

termékfajtát már ismerik a vásárlók, így a promóció feladata már inkább a konkrét, újabb termék 

megismertetésére korlátozódik. A marketing szemszögéből ekkor a már említett árak területén jelentkező 

versengés mellett újabb értékesítésösztönző lehetőségek alkalmazása jelenthet versenyelőnyt a vállalkozások 

számára.  

37
 Ebben a korszakban a piacon általában csökkenő tendenciát mutat az adott termék iránti kereslet, még sok 

a versenytárs, s a vállalat számára már kevés opció áll rendelkezésre a termék újabb életcikluspályára való 

állítása szempontjából. A kivonulás, a további csökkenés, vagy valamilyen újítás kínálkozik ekkor, mint 

stratégiai célok. 

38
 Időtávja jellemzően 2–4 év, az ennél rövidebb távú marketing–programok inkább taktikai szintűek, ezek 

alapvetően részei a stratégiának. 

39
 Ezek szerint megkülönböztethetünk a piacvezető, piaci kihívó, piackövető és meghúzódó vállalakozásokat, 

vállalatokat. 
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 Egy adott termék vagy szolgáltatás, márka vagy vállalat megismertetése, 

népszerűsítése, 

 A fogyasztók figyelmének felkeltése
40

, 

 Vásárlásra történő ösztönzés, az érdeklődés megtartása
41

. 

A marketingstratégiát alapvetően képes meghatározni egy vállalat piaci szerepe, helyzete. 

E tekintetben megkülönböztethetjük a piacvezető– és a piackövető vállalatokat. A földrajzi 

vetület szempontjából beszélhetünk a nemzetközi, multinacionális, a nemzeti területet 

érintő, lokális, regionális, multi-regionális és országos piaci lefedettséget elérő 

vállalkozásokról (Józsa 2003). 

2.2.6 A márka és szerepe a termékek piaci sikerében és marketingjében 

A márkák lehetővé teszik termékek, szolgáltatások megkülönböztetését, azonosítását 

valamilyen jel, név, szimbólum, forma, szignál
42

, illetve a felsoroltak valamilyen 

kombinációja segítségével, a marketing egyfajta erőforrásaként is értelmezhető. Más 

megközelítésben a márka egyfajta ígéret a termékkel kapcsolatos értékek szempontjából 

(Lanning 1996), s a marketing feladata, hogy ezt meg is kapja a fogyasztó (Knox – Maklan 

1998). A fentieknek megfelelően a kreativitás is jellemzően hangsúlyos eleme a márka 

kialakításának és építésének (Papp-Váry 2007). A jól ismert márkák esetében „az 

emblémára vagy márkajelzésre vetett kósza pillantás után is ötletek, gondolatok, 

hiedelmek, ígéretek, elvárások és érzelmek törnek elő” a fogyasztóban (Cheverton 2002, 

10. o.). A kevésbé ismert márkák esetében vizsgálatok során azt találták, hogy a reklámok 

jelentős hatást képesek gyakorolni a márkáról kialakult képre, azonban ez többszöri vetítés 

esetében jelentkezett (Machleit – Wilson 1988). Fontos kiemelni, hogy a márka kialakítása 

kisebb vállalkozások esetében is értelmezhető, nem csupán a nagyobb vállalatok kiváltsága 

                                                 

40
 A figyelem felkeltése kapcsán alapvetően megkülönböztethetjük az emocionális és racionális reklámokat. 

Ezen két csoport azonban a felhasznált eszközök által időnként különböző mértében keveredni képes. Az 

előbbieken kívül találkozhatunk sokkoló, illetve társadalmi reklámokkal is ezen kérdés kapcsán. 

41
 Az érdeklődés megtartása alatt elsősorban a korábbi vásárlók megtartásáról beszélhetünk, a városok 

marketingje kapcsán pedig azon elemekről, melyek miatt az adott piaci szereplő figyelmét újból felkelti az 

adott település. 

42
 A szignálokban, illetve azoktól függetlenül is hasznos lehet a márkanevek reklámzenékben történő 

szerepeltetése (Wallace et al 1995). Az előbbi, a zenék által a márkák számára nyújtott közvetlen lehetőségek 

mellett a termékek és a márkák értelmezéséhez, pozícionálásához is képesek hozzájárulni (Heckler-Blossom 

1997, Oakes-North 2013). 
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(Papp-Váry 2007). További kérdés az is, hogy az adott reklám által közvetített, a márkával 

kapcsolatos értékek milyen mértékben egyeznek meg a nézők, illetve a fogyasztók 

értékrendjének (Doruk – Mengü 2006).  

A márkák szerepének szempontjából a vállalat sikerének mondható, ha képes létrehozni 

valamilyen kedvező, pozitív irányú, márkával kapcsolatos asszociációt, s így a fogyasztók 

számára kifejeződő értéktöbbleten keresztül valamilyen hozzáadott termékelőny képes 

övezni termékeit, s ezek illeszkednek az elérendő szegmensekhez a célzás és pozicionálás 

folyamatán keresztül (Jobber 1998). Mindez valamilyen tudatos folyamat, fejlesztés 

eredménye kell, hogy legyen. Alapvető cél, hogy a fogyasztóknak a kérdéses termék 

melletti döntését támogassa, valamilyen, a termékekhez képesti többlet, hozzáadott érték 

érzetének nyújtásán keresztül.  

A márka tehát segíthet a termék, vállalat azonosításában
43

, valamint egyedivé, 

megkülönböztethetővé a terméket, s a vállalati imázst. Képes továbbá csökkenteni a 

bizonytalanságot a vásárlókban, a termékeket jobban megkülönböztethetővé teszi. Pozitív 

tapasztalatok esetében hatására képes kialakulni a márkákhoz kapcsolódó, hosszútávon 

kialakuló, illetve jelentkező hűség
44

. A fentiek mellett jogi védelmet is kölcsönözhet a 

termékek, találmányok, egyedi innovációk, megoldások számára. Jelenléte a fogyasztók 

számára nyújtott többlet hatására magas nyereségrátát tesz lehetővé, s képes versenyelőnyt 

biztosítani a vállalat számára. Találkozhatunk olyan megközelítésekkel is, melyek szerint 

gyakran nem egy termékhez vagy termékcsaládhoz kapcsolódóan történik egy márka 

fejlesztése, hanem inkább a márkához keresnek a vállalatok terméket (Cheverton 2002). 

Fontos azonban olyan vélekedéseknek is hangot adni, melyek szerint a kreativitás területén 

a márkák körében jelentkező konvergencia jelentős mértékű és némiképp uniformizálja az 

egyes piacok reklámjait, s így márkáit is (Newman 2008). Érdemes azt is kiemelni, hogy 

                                                 

43
 Fontos kiemelni a márkák és a színek viszonyát. Maga a kapcsolat többféle lehet, a megfelelő szín, a 

termékazonosítás, vállalat–azonosítás és színreciprocitás marketing szemszögéből vizsgált problémakörön 

keresztül elmondható, hogy hatást képes gyakorolni a fogyasztói magatartásra, attitűdre, imázsra, a vásárlók 

döntési folyamatára, valamint a kommunikációra, annak tárgyára, s a vállalat arculatára is (Dernóczy – Józsa 

2005, Dernóczy 2006, Eiler 2015). 

44
 Ez nemcsak az újravásárlásoknál, rutinvásárlásoknál, hanem a kiterjesztett fogyasztói döntéseknél is 

számottevő tényező lehet a vásárlók magatartásának szempontjából.  
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kultúránként, illetve nyelvtípusonként eltérő lehet a fenti azonosító elemek 

marketingkommunikációban betöltött szerepe (Tavassoli – Han 2002). 

A márka kialakítója egyaránt lehet a termék gyártója vagy kereskedője, jogi tulajdona. 

Megkülönböztethetjük a saját márkát, a licensz–márkákat, valamint a kevert márkákat. 

Érdemes szót ejteni a márkaasszociáció jelenségéről is, mely alatt a fogyasztók márkához 

kapcsolódó érzéseit, gondolatait érthetjük. valamint a márkakiterjesztésről is, melynek 

során a márkanevet egy másik termékre, vagy azok egy csoportjára is át kívánják ruházni a 

döntéshozók (Bauer – Berács 2006). Akár az egyes médiumok is egyfajta márkává 

válthatnak, s ez is jelentős szempont lehet a vállalati marketingkommunikációs folyamat 

médiaválasztása során (Eastman – Ferguson – Klein 2005). A médiaválasztás esetében 

kiemelendő a termékelhelyezés, mint lehetőség a televíziós programok során (Blonde – 

Roozen 2007). 

A márkára tekinthetünk úgy is, mint a fogyasztói döntéshozatalt segítő eszközre, mely egy 

körfolyamatként működik. A körforgást jelen esetben az adja, hogy tanulási, pozícionálási 

és fejlődési–funkcionális – azaz eladási – szakaszokból áll, s időnként újraindul az előbbi 

folyamat. Akciókból és reakciókból áll, a két fő szereplő, azaz a vállalat és a vásárlók 

egyfajta párbeszédeként. Lényeges, hogy a fogyasztók igényeinek megfeleljen a márka 

fejlődése (Cheverton 2002). 

A márkák vizsgálatakor érdemes kitérni az imázsra is, amely „azoknak a 

képzettársításoknak és gondolatoknak az összessége, amelyet az egyén termékhez, 

márkához, céghez, személyhez stb. köt”. Típusai szerint megkülönböztethetjük az észlelt, 

kívánt és a vélt imázst. Jellemző rá,, hogy individualitás, szubjektivitás, szelektivitás, 

valamint emellett viszonylag stabilnak mondható (Brochand – Lendrevie 2004).  

2.2.7 Márka értéke  

A márkaérték alapvetően egy becsült érték, konkrét jelentése megkérdőjelezhető, azonban 

a sikeres B2C vállalatok egyik célja értékének növelése (Newman 2008). Érdekes 

tapasztalat az is, hogy a vezető márkák akár gazdasági válságok során is képesek 

megőrizni pozíciójukat értékük szempontjából (Papp-Váry 2009), azonban hosszú távon 

akár jelentős változásokat is felfedezhetünk e téren. 
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A márkaértékkel kapcsolatos mutatókkal más marketinggel, illetve piaci elemzéssel 

kapcsolatos indikátor mellett gyakran találkozhatunk (Farris et al. 2008). Az érték 

kialakításához használt mutatók, számítási módszerek azonban eltérőek lehetnek, így a 

kapott eredmények is, ahogyan ezt a mintavétel alapját képező márkaértékek sorrendjei is 

mutatják. A márkák értékének becslésére számos módszertan létezik. Ezek a módszerek 

számviteli, valamint becsült, illetve különféle fogyasztói döntéshez kapcsolódó adatok 

felhasználásával számítják a márkák becsült, elvi értékét. Érdekességük, hogy sok esetben 

számottevő eltérések figyelhetőek meg a listák eredményei között
4546

 (Brandirectory 2013, 

Ranking the Brands 2013, Millward Brown 2013). 

2.3 Marketingkommunikáció 

Napjainkban folyamatosan körülveszik a fogyasztókat a reklámok – legyenek ők a 

címzettjeik avagy sem.  Tekintettel arra, hogy a reklámtevékenység jelentős költségekkel
47

 

jár, a reklámkampány helyes megválasztása, tervezése hozzájárulhat hatásos és hatékony 

kiadás–szerkezet eléréséhez a marketingkommunikáció területén
48

. A reklámok optimális 

kialakításának és a médiatervezésnek, mint a vállalat marketingstratégiájának fontos 

elemének jelentősége vitathatatlan . A marketingkommunikáció mindazon piacbefolyásoló 

eszközök gyűjtőneve, ahol a kommunikáción keresztül történik a befolyásolás (Pelsmacker 

et al. 2010, Yadin 2000, Szabó 2000).  

A reklám a kommunikáció szempontjából egy olyan tevékenységnek tekinthető, amely 

segít a szolgáltatások, termékek eladásában, valamint befolyásolja, könnyíti azok 

elfogadását. Az informálás képes elvezetni a meggyőzéshez, amelynek eredménye a 

                                                 

45
 A markáns sorrendi különbségek mellett akár olyan esetek is előfordulhatnak, hogy valamely márka nem is 

szerepel egy másik módszertan alapján elkészített top–100–as listán, így tehát inkább irányadóknak 

tekinthetjük ezeket, semmint konkrét, önmagában értelmezhető mutatónak. 

46
http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands.aspx letöltve: 2013.01.07. 

http://www.rankingthebrands.com/The–Brand–Rankings.aspx?rankingID=6&nav=category 

letöltve: 2012.12.15. 

http://brandirectory.com/league_tables/table/global–500–2013 letöltve: 2012.12.15. 

47
 A hirdetés költségén egy fő elérési költségét illetve a reklámkampányok összköltségeit is érthetjük, ez a 

városok marketingkommikációs folyamata során is értélemezhető, a mérés azonban sok esetben 

nehézkesebb, ugyanis a rendelkezésre álló közvetlen és közvetett eszközök köre valamelyest korlátozottabb.  

48
 Különböző stratégiai kérdések, problémák merülhetnek fel e részterületen is, melyek során többféle -

tervezési szempont figyelembevétele lehet szükséges (Szabó 2014d).   

http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands.aspx
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=6&nav=category
http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2013
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befolyásolás, s ezen keresztül az esetek egy részében történik meg ténylegesen a vásárlás 

(Hoffmanné 2000).  

A kommunikációs folyamat az inger–válasz megközelítése szerint a reklámok 

mechanikusan képesek hatni a fogyasztókra. A hierarchikus hatásmodellek szerint a 

reklámok hatása a fogyasztókban lezajló különböző érzelmi–tudat változások, folyamatok 

eredményeképpen kezelendőek (Brochand – Lendrevie 2004, Hofmeister-Tóth 2006). A 

marketingkommunikáció területén számos tradicionális válaszhierarchia modellel 

találkozhatunk
49

. Így megkülönböztethetjük az AIDA modellt, mely szerint a fogyasztó 

figyelmének felkeltése után a következő lépés az érdeklődésének felkeltése, majd ezután a 

vásárló vágyat érez előbbi megszerzésére, mely végül ez a vásárlásban végződhet
50

. A 

hatáshierarchia modellje a termék iránti figyelem felkeltése, majd annak megismerése, 

megkedvelése, preferálása után a fogyasztóban kialakul valamilyen elköteleződés iránta, 

mely végül a megvásárlására sarkallja. Az innovációs adaptálás modellje főként újabb 

termékek kommunikációjához kapcsolódik, benne a figyelemfelkeltés után következik az 

érdeklődés felkeltése, folytatódik a termék értékelésével – összevetve azt a fogyasztóban 

kialakult igényekkel –, majd következhet a termék elfogadása, amennyiben elnyerte a 

fogyasztó tetszését. Az információ folyamat modell hat szakaszt, részt különböztet meg; 

így elsőként beszélhetünk az üzenetet megjelenítéséről, majd a figyelem felkeltéséről a 

fogyasztóban, az üzenet megértéséről. Ezt követően elfogadásáról, majd tartalmának 

rögzüléséről – s a modellt ez különbözteti meg leginkább a hatáshierarchia modelltől –, s 

végül marketingkommunikációval elérni kívánt viselkedésről. Elmondható azonban az is, 

hogy ezek a hatáshierarchián alapuló modellek alapvetően azt feltételezik, hogy a vásárló 

végigmegy az általuk meghatározott egyes szinteken. Más megközelítést alkalmaznak a 

termékkel kapcsolatos érintettséget, elkötelezettséget
51

 alapul vevő modellek, amelyek 

                                                 

49
 A fentiek mellett érdemes még szót ejteni az alternatív megközelítésekről is. Ilyen lehet például az állandó 

tanulás–, a disszonancia/elfogadás–, valamint az egyszerű hierarchia modellről, melyek leginkább speciális 

vásárlói, vásárlási helyzetekben alkalmazhatóak inkább (Józsa et al. 2005). 

50
 Érdemes még az online terület kapcsán előtérbe kerülő szempontokat is figyelembe véve kiemelni a 

NAIARS formulát is (Veres-Szilágyi 2007), mely a szükségletek (needs), cselekvések (action), információ 

(information), vonzerő (attraction), reakció (reaction), s megélegedettség (satisfaction), hiszen az online 

vásárlások esetén a fentiekhez képest a vásárlási folyamat más súlypontok mentén mehet végbe, ezen 

folyamatokban az információk megszerzése mellett kiemelt fontosságot kap (Varga 2012).    

51
 Az elkötelezettség a márkával kapcsolatban is képes lehet felépülni. 
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megkülönböztetve a fenti viszony alacsony és magas szintjét, a döntéshozási folyamatának 

egyes lépcsőfokainak és körülményeinek, eszközeinek és platformjainak fogyasztóval 

szembeni kapcsolatát emelik ki (Papavassiliou 1989, Beatty et al. 1988). 

A marketingkommunikáció egyik alapvető célja, hogy a fogyasztó valamilyen 

hiányérzetére reagálva – valamilyen szükségletet előidézve, vagy már meglévő igényeket 

figyelembe véve – olyan módon hasson rá, hogy az – a fentieknek megfelelően – 

támogassa a vállalkozás stratégiáját. A kommunikáció eszközei között 

megkülönböztethetjük a verbális – azaz nyelvi, emberi szavakat, illetve szimbólumokat, 

valamint non–verbális - mozdulatok, gesztusok, mozgás, képi, hangi események – vagy 

valamilyen az adott közösségre, csoportra jellemző egyéb kommunikációs elemeket. 

Elmondható a kommunikációs folyamatokról, hogy komplexek, bonyolultak, az egyes 

megcélzott személyekben eltérő hatásokat képesek kiváltani, folyamatosan változnak 

hatásaik szempontjából, így más vállalati folyamatokhoz hasonlóan folyamatos 

újragondolást igényelnek a kibocsátó részéről. (Józsa 2003, Szabó 2000, Yadin 2000, 

Kotler-Keller 2008, Pelsmacker et al. 2010).  

A kommunikáció alapvető célja egyaránt lehet a tájékoztatás, befolyásolás, a 

szórakoztatás, a motiválás, valamilyen párbeszéd kialakítása, a társas érintkezés, 

valamilyen tudás, vagy ismeretanyag átadása, tanítás. A fentiek közül jelen esetben, a 

reklámok marketingkommunikációs hatása vizsgálatának szempontjából a legfontosabb 

céljai a befolyásolás és a tájékoztatás.  A tájékoztatás során a kommunikáció kibocsátója 

elérhetővé, hozzáférhetővé teszi az információkat a termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban. A befolyásolás, mint cél a fogyasztókra történő olyan hatás előidézése, mely 

támogatja a stratégiai, illetve marketingcélok, a fogyasztói magatartás meghatározott 

mozzanataira történő reagálás segítségével, így a pillanatvásárlás előidézésétől kezdve 

társadalomban a vállalatról kialakult imázsig széles skálán mozoghatnak ezek a 

célkitűzések. Lényeges az, hogy fenti célok gyakran keverten, különböző arányokban 

vannak jelen a kommunikációban (Yadin 2000, Szabó 2000, Bauer et al. 2007).  

A kommunikáció céljai szerint tehát megkülönböztethetjük az ismeretek nyújtását célzó 

kognitív jellegű, a manipulációt, befolyásolást
52

 célul kitűző affektív és a magatartásra ható 

                                                 

52
 Fontos hogy megkülönböztessük a manipulációt és a meggyőzést abból a szempontból is, hogy előbbiek 
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konatív kommunikációt. A reklámok tekintetében az első két csoport a domináns, azonban 

fontos megemlíteni, hogy sok esetben a fentiek valamilyen keveréke jellemzi a 

marketingkommunikációt.  

2.3.1 A marketingkommunikáció folyamata és a vásárlói csoportok 

A marketingkommunikáció „eszközei révén a vállalat piaci céljai elérése érdekében 

kommunikál a meglévő és potenciális vevőivel” (Vágási 2007, 223. o.). A 

marketingkommunikáció folyamata és hatásmechanizmusa kapcsán fontos kiemelni a 

kommunikációs folyamatot illetve az alkalmazott kommunikációs csatornát. Előbbi fő 

alkotóelemeit a forrás, a kódolási folyamat, az üzenet, a média, a dekódolási folyamat, a 

közönség, valamint a visszacsatolás adja, miközben a folyamat egészét körülveszi, s hat rá 

a kommunikációs környezet (Yadin 2000). A reklámok szempontjából a kommunikáció 

folyamata, illetve annak főbb alkotóelemei az alábbi ábrával jól szemléltethetőek, melyet 

az adott kommunikációs kontextusban kell elhelyezni és értelmezni (1. ábra). 

1. ábra: A kommunikáció folyamata 

 

Forrás: Yadin (2000) alapján saját szerkesztés 

                                                                                                                                                    

esetén a fogyasztó tudatában van annak, hogy befolyásolni kívánják, míg a manipuláció esetében ez nem 

igaz.  
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A fentieket kiegészítve fontos szót ejteni a torzításról, illetve a zajról, mely jelentős 

mértékben képes befolyásolni az információk pontos áramlását a fenti rendszerben, illetve 

annak egyes mozzanatai között (Józsa et al. 2005).  

Másik megkületíésben, koncentrikus modellt alkalmazva mutatja be Hiebert, Ungurait és 

Bohn modelljét Róka (2005). Látható, hogy a nézők felé kommunikált tartalomnak több 

kihívásnak kell megfelelnie ahhoz, hogy a kommunikálni kívánt cél a megfelelő formában 

jusson el hozzá (2. ábra). Kiemelendő a fenti modellben az ún. kapuőri szerep is, mely az 

információ eljutása meggálolása mellett az üzenet torzítását is eredményezheti (Varga 

2012). 

2. ábra: Hiebert, Ungurait és Bohn koncentrikus modellje 

 

Forrás: Róka (2005) 

A kommunikáció tervezésének elsődleges szakasza, hogy behatároljuk azon 

célközönségeket, melyeket meg kívánunk célozni a marketingkommunikáció eszközeivel. 

Alapvetően négyféle kategóriába sorolhatjuk a célközönséget típusai alapján, ilyenek 

(Yadin 2000, 61.): 

 Nem vásárlók, akik soha nem használták az adott terméket, vagy abbahagyták 

annak használatát 

 Potenciális új vásárlók, akik vagy tudnak, vagy nem tudnak az adott termékről 
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 Jelenlegi vásárlók, ők rendszeresen, alkalmanként, vagy ritkán vásárolnak az adott 

termékből 

 Márkaváltók, akik lehetnek hűségesek, ingadozók, vagy potenciális elhagyók. 

A marketingkommunikációs tevékenység fenti céljai mellett találkozhatunk – a folyamatok 

szempontjából – kevésbé formalizált, sorrendbe rendezett más célokkal is. Így 

beszélhetünk az ismertség mellett a kedveltség növelésével, a termék vagy szolgáltatás 

kipróbálására való motiválással, vagy akár a fogyasztók gondolkodásának 

megváltoztatásával is, s ezeket olyan eredményeken keresztül érheti el, mint a figyelem 

felkeltése, az emlékezet növelése, szükségletek, vágyak teremtése, vagy a termék, a márka 

megszerettetése (Sas 2007b, Kotler-Keller 2008, Pelsmacker et al. 2010). A vásárlói 

csoportok tekintetében érdemes kiemelnünk azokat a vásárlókat, akiknek vásárlási 

döntéseire komoly hatást gyakorol a fenntartható, környezettudatos termelési folyamat 

(Józsa et. at. 2005).  

2.3.2 A marketingkommunikációs folyamat és eszközei 

Hasonlóan más vállalati folyamatokhoz, a marketingkommunikációs folyamat első lépése a 

tervezés. Ebben a szakaszban kerül meghatározásra, hogy mely szegmenseket, illetve 

célközönséget kívánja a vállalat megcélozni – ehhez a vállalat, vagy külső vállalkozással 

által elvégzett piackutatás szolgálja gyakran az alapot –, valamint felmerülnek a 

pozícionálással kapcsolatos kérdések is. Fontos, hogy a potenciális célközönség mellett a 

kommunikáció céljai is rögzítésre kerüljenek. A marketingkommunikáció egyaránt 

vonatkozhat új termék bevezetésére, a márka megismertetésére, a vállalati imázs 

formálására, az értékesítési mennyiség növelésére, a termék, illetve márka 

újrapozícionálására. A kommunikáció céljai szempontjából megkülönböztethetjük a 

kognitív, a manipulatív és konatív eszközök, illetve ezek valamilyen keverékének 

alkalmazását. Ezek eredményeképpen kialakításra kerül a reklámok üzenete, mely 

tartalmazhat emocionális, morális és racionális érveket, egy, vagy több oldalról is 

alátámasztva azokat (Pelsmacker et al. 2010, Yadin 2000, Józsa 2003). A kampány egyes 

mozzanatai, illetve a média–mix, az alkalmazni kívánt kommunikációs csatornák is 

jellemzően ebben a szakaszban kerülnek meghatározásra. Végül mindehhez a vállalat 

hozzárendel egy költségvetést, mely a vállalati stratégia más funkcionális területeivel kell, 

hogy összehangolásra kerüljön. A kampány indítása után megfelelő időközönként 

ellenőrzéseket, monitorozásokat szükséges elvégezni, megvizsgálandó a kommunikációs 
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és az eladásokban jelentkező hatásokat, s ezek alapján bizonyos esetekben módosítani a 

kampányt (Szabó 2000). A marketingkommunikációs stratégia szempontjából Brochand – 

Lendrevie (2004) nyolc szempont szerinti értékelést alkalmaz, megkülönböztetve a 

létezés–, a folytonosság–, a megkülönböztethetőség–, az egyértelműség–, a valósághűség–, 

a változtathatóság–, az integráció–, és a belső elfogadottság elvét. 

A marketingkommunikáció számára számos eszköz áll rendelkezésre. Négy, illetve más 

osztályozás szerint öt fő területe a reklám, az értékesítés–ösztönzés, a személyes eladás 

valamint a propaganda illetve PR (Józsa 2003, Yadin 2000, Hoffman 2000). 

1. táblázat: A marketingkommunikációs eszközök és a promóciós–mix jellemzői 

Promóciós 

mix 

Kommunikációs 

cél 

Hatás ideje Elsődleges 

célcsoport 

Reklám  Értékesítés 

ösztönzés, imázs 

növelés  

Rövid  Fogyasztói 

célcsoport 

Értékesítés– 

ösztönzés 

Értékesítés 

növelés 

Rövid Potenciális 

vásárlók 

Public 

Relations 

Imázs építés  Hosszú  Általános 

véleményalkotók 

Direkt–

marketing 

Eladás  Közép/hosszú Egyéni és 

szervezeti 

fogyasztók 

Forrás: Rozványi 2002 

 A legismertebb formája a különféle reklámeszközök alkalmazása, ezek elsősorban a 

termékciklus bevezető és növekedési, illetve újrapozícionálási szakaszában kerülnek 

felhasználásra. A vásárlásösztönzési eszközök szintén hasznosak lehetnek ezen 

időszakokban, leginkább a vásárlás helyszínén találkozhatunk ilyenekkel. A személyes 

értékesítés valamilyen különleges termékhez, így stratégiához és versenykörnyezethez 

illeszkedő lehetőség. A direkt marketing jellemzően egy másfajta marketingfolyamat 

eszközeként kerül alkalmazásra. A PR, azaz közönségkapcsolat jellemzően hosszú távon 

képes kifejteni hatását, az nehezebben mérhető, azonban hasznos partnere lehet a fenti 

lehetőségeknek (Pelsmacker et al. 2010). Az ezredfordulóra újabb célok és eszközök 

jelentek meg és váltak hangsúlyossá. A társadalmi marketing, a különböző PR eszközök 
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alkalmazásának szerepe növekedett, az interneten történő reklámozás, a közösségek is 

egyre fontosabb szerepet töltöttek be a marketingstratégiákban és a hozzájuk kapcsolódó 

kommunikációs folyamatokban (Ogilvy 2001, Józsa et al. 2005, Sas 2007b, 1. táblázat).  

A kommunikációs eszközök között megkülönböztethetjük a személyes és személytelen 

eszközöket, melyek lényeges vonása, hogy míg előbbi esetben képes létrejönni valamilyen 

kétirányú kommunikáció, addig utóbbinál erre nem nyílik lehetőség (Rozványi 2002). A 

marketingkommunikációs eszközök tekintetében megkülönböztethetjük a vonal felettieket 

(ATL, azaz above the line) és a vonal alattiakat (BTL, azaz below the line). Az ATL 

eszközök szokványos, klasszikus médiumok, ilyenek a televízió, rádió, nyomtatott sajtó, 

szabadtéri eszközök és hirdetőtáblák, a mozi és az Internet. A BTL eszközök főbb 

csoportjai a vásárláshelyi reklámok, a vásárlásösztönző eszközök, a direkt marketing, 

vásárokon, kiállításokon történő megjelenés, szponzoráció, közönségkapcsolatok és a 

személyes eladás és különféle, nem–ATL jellegű nyomtatványok. (Pelsmacker et al. 2010, 

Józsa 2005) A döntés folyamat során lényeges szempont, hogy milyen a vásárlók 

hozzáállása a piacon a termékekhez és a különféle marketingkommunikációs eszközökhöz, 

milyen ingerek érik őket.  Fontos még kiemelni az egyébként sikeresnek tekinthető, 

televíziós programokban megfigyelhető termékmegjelenítést is, mely a vizsgálatok szerint 

a műsorok között vetített klasszikus reklámfilmekhez képest akár még sikeresebbek is 

lehetnek (Blonde – Roozen, 2007). Az ATL és a BTL eszközök elemzésekor fontos 

megemlíteni, hogy bár ezek önálló alkalmazása is lehetséges, sokszor inkább érdemes 

köztük valamilyen kapcsolatot létrehozva egy összetett kommunikáció során egyszerre 

többet is, összehangoltan alkalmazni, s elérni az integrált marketingkommunikációs 

stratégiát, emellett – hasonlóképpen – érdemes alternatív médiumokat, megoldásokat is 

felhasználni a kampányok során (Incze – Pénzes 2002).  

2.3.3 A hatékony marketingkommunikáció kialakításának főbb lépései és 

szempontjai  

A marketingkommunikáció szempontjából a tervezési folyamat
53

 első lépése a célközönség 

és a kommunikációs cél meghatározása, ezt követi az üzenet megtervezése. Az ezekhez 

szükséges, illetve igazodó csatornák, a média–mix kialakítása jelenti a következő 

                                                 

53
 A problémakör reklámozással kapcsolatos vetületeire később, a reklámmokkal kapcsolatos stratégiai 

kérdések vizsgálatán keresztül visszatérek. 
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lépcsőfok, majd a promócióra fordítandó költségvetés kialakítása után következik a 

promóciós–mix megtervezése és jóváhagyása, majd végrehajtása. A tényleges folyamat 

elindítása után – az információ–igénynek megfelelően – történik a promóció 

eredményeinek mérése, valamint szükséges módosítások elvégzése.  

A marketingkommunikációs program 5M–je:  

Amennyiben a fentieket egy kampánytervezés során szeretnénk keretbe foglalni, az alábbi 

szempontokra kell egyértelmű választ adniuk a folyamat tervezőinek, illetve a 

megvalósításában érintett szereplőknek.  

 Célok (mission) 

 Pénz (money) 

 Üzenet (message) 

 Médiumok, eszközök (media) 

 Mérés, kutatás (measurement) 

A marketingkommunikációs program 5 M-jének első összetevője a célok meghatározása.  

Ezek érinthetik a vállalat mindazon célkitűzéseit, melyeket a kérdéses reklámkampány 

támogatni képes. A pénz a költségvetésre, illetve annak hatékony módon történő 

felhasználására irányul. A következő lépés az egyes reklámok, illetve az egész kampány, 

üzenetének megtervezését jelenti. A fentiek mellett az egyes felhasznált médiumok 

kijelölése jelenti a folyamat gyakorlati megvalósításának egyik fontos lépcsőfokát. A 

mérés, illetve a kutatás végigkíséri, adott esetben akár elő is idézi a folyamatot a korai, 

előzetes tervezési szakasztól egészen a kampányok eredményeinek méréséig, utólagos 

értékeléséig, valamint az esetleges beavatkozások, újragondolások során (Józsa et al. 

2005).  

A médiatervezés
54

 – mely a marketingkommunikáció a tervezés folyamatának, illetve 

megvalósításának egyik jelentős mozzanata – a reklámeszközök közti választást jelenti, 

melynek során alapvetően hét kérdésre válaszolva lehet kialakítani egy adott 

reklámkampányt
55

. Ezek a következők (Incze – Pénzes 2002): 

                                                 

54
 Jelen esetben a médiatervezés alatt a médiamix – mely kommunikációs csatornák adott információ 

közvetítéséhez felhasznált összeállítása, a kampányhoz felhasznált reklámeszközök összessége – elkészítését 

is értjük. 

55
 A televíziós reklámok esetében különösen fontos, hogy a kérdéses termék reklámfilmjei a célközönség 
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 kinek?  

 hol
56

? 

 mikor
57

? 

 milyen erősen
58

?  

 milyen médiumban
59

?  

 mennyi ideig
60

? 

 mennyi pénzért
61

? 

Érdemes azonban azt is megemlíteni, hogy bizonyos paraméterek már korábban 

behatárolásra kerülnek a marketingstratégia kidolgozása során, annak egy korábbi 

szakaszában. A „kinek” kérdésre a válasz már a lehetséges vásárlói csoportok lehatárolása, 

illetve szegmentálása során meghatározásra kell kerülnie. A médium–típusok szintén ide 

tartoznak, mivel ezek szoros összefüggésben állnak a megcélozni kívánt szegmenssel, azok 

médiafogyasztási szokásainak nyomán. Ebből a szempontból fontos kiemelni az adott 

médium imázsát is (Eastman et al. 2005).  

2.3.4 A médiaüzenet és a médiumok fajtái 

„A médiaüzenet kifejezés különféle kommunikációs formák, például a televízió, a film, a 

videó, az internetes oldalak, a rádió, a videó játékok, és a virtuális közösségek által 

hordozott szövegekbe, illetve hang– és képüzenetekbe ágyazott, tájékoztató jellegű, kreatív 

tartalmat jelent” (Európai Közösségek Bizottsága 2007, 4. o.). A fenti felsorolásban bár 

                                                                                                                                                    

tekintetében ideális módon kerüljön pozícionálásra, s ezt az adott műsorok nézőihez kapcsolódó demográiai 

információk segítségével lehet javítani (Anand – Shachar 2011). 

56
 Pontosítani lehet a kérdést, amennyiben úgy tesszük fel, hogy mely régióban, területen kerül a média 

felhasználásra. 

57
 Az elérni kívánt célközönség mellett a médiumok típusaitól, illetve a rendelkezésre álló költségvetés is 

komoly hatást képes gyakorolni az erre irányuló döntésekre. 

58
 Azaz intenzitással, erősséggel, gyakorisággal. 

59
 Érdemes még szót ejteni a televíziós programok szórakoztató hatásának mértékéről; bár feltételezhető 

volna, hogy az ilyen műsorok képesek lehetnek hatást gyakorolni a környezetében vetített reklámokkal 

kapcsolatos emlékezetre,  az azonosításra és percepcióra gyakorolt hatást a vizsgálatok nem erősítették meg 

(Norris – Colman, 1994). 

60
 Ezt a szempontot érdemes összehangolni a hirdetés élettartamával, mely azt a hasznos időtartamot mutatja, 

ameddig a célcsoport új tagjai találkoznak a hirdetéssel, valamint az nem válik unalmassá számukra,illetve az 

ismétlések, emlékeztetések hatásosak lehetnek.  

61
 A reklámokkal kapcsolatosan a felmerülő költségeket érthetjük alatta. 
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nincs nevesítve, de mivel a definícióban szereplő szempontoknak eleget tesz, ezért maga a 

reklám is egyfajta médiaüzenetnek tekinthető. 

A reklámzenék vizsgálata szempontjából az elektronikus médiumok számítanak 

relevánsnak. Találkozhatunk közöttük statikus eszközökkel, mint például audio-

tartalmakkal
62

, audiovizuális eszközökkel
63

. Dinamikus eszközök közé tartoznak az 

elektronikus hirdetőtáblák, online eszközök
64

, a digitális televízión sugárzott reklámok 

(Pelsmacker et al. 2010, Józsa 2005).  

Az audiovizuális reklámokról – melyek klasszikus és széleskörben alkalmazott eszközei a 

televíziós reklámok – elmondható, hogy általában nagy hatókörű
65

 elérést tesznek lehetővé, 

az adásidő megválasztásával valamelyest pontosítható az elérni kívánt hallgatók köre 

(Pelsmacker 2010). A rádióreklámokhoz hasonlóan azonban itt is rövidnek mondható a 

sugárzás ideje, valamint a fogyasztók reklámkerülése
66

 is jelentős mértékben árnyalja 

hatásukat, emellett a költséges reklámeszközök közé sorolandó, hatásuk vizsgálata, mérése 

pedig sok esetben számos mérési–módszertani nehézséggel, bizonytalansággal terhelt 

(Sewall–Sorel, 1986). Az internetes reklámokról elmondható, hogy jellemzően célzottak, 

illetve bizonyos esetekben, különböző algoritmusok segítségével – melyek a böngészett 

tartalmakat veszik alapul – személyre szabhatóak a fogyasztók érdeklődési körének 

megfelelően. Fontos még szót ejteni a médiapiac szereplőiről is, hiszen a 

marketingkommunikációs folyamat több mozzanatában is érintettek lehetnek. Egy szűkebb 

megközelítésben beszélhetünk a reklámozókról vagy hirdetőkről, melyek lehetnek a 

vállalat szakemberei, vagy egy reklámügynökség munkatársai, emellett a médiumok és 

dolgozóit érdemes elkülöníteni, a médiaügynökségeket, s egyéb, optimalizálással 

foglalkozó vállalkozásokat
67

, tanácsadókat, média és piackutatásra szakosodott cégeket, 

valamint azon intézményeket, melyek szabályozásukon keresztül befolyásolják a 

                                                 

62
 Elsősorban rádióhirdetéseket értve alattuk. 

63
Ezek megjelenhetnek a televíziós adásban, műsoros videókazettákon, moziban, illetve napjainkban az 

intereneten megjelenő statikus jellegű reklámok egy része is ide sorolható.  

64
 Az interaktivitást lehetővé tevő reklámok tartoznak ide.  

65
 A reginális adók esetében ez a tulajdonság korlátozottan tud érvényesülni.  

66
 Akár reklámgyűlöletről is beszélhetünk bizonyos esetekben (Toscani 1999).  

67
 Az internetes reklámok elterjedése kapcsán ezen cégek száma és szerepe egyaránt növekedett.  
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marketingkommunikáció bizonyos mozzanatait, tartalmait (Incze – Pénzes 2002, Sas 

2007b, Yadin 2000, Pelsmacker et al. 2010).  

2.4 A reklám  

„A reklám (hirdetés) személytelen üzenet, amit tömegkommunikációs eszközök 

igénybevételével közvetítenek” (Vágási 2007). Bizonyos vélekedések szerint egyéni és 

társadalmi mezők mentén értelemzendő kommunikációs formák, melyek nem tekinthetők 

tudománynak, sem művészetnek (Brochand – Lendrevie 2004). Meg kell különböztetni 

más marketinges eszközöktől, hiszen jellemzően közvetlen eszközök segítségével, 

jellemzően rövid távú, egyirányú kommunikáció jellemzi (3. ábra).  

3. ábra: A reklám működési folyamatábrája 

  

Forrás: Józsa et al. 2003 

A reklám tárgyának többféle meghatározással találkozhatunk a szakirodalomban – 

különböző csoportosítással és megközelítéssel –, azonban általánosan elmondható, hogy 

valamilyen adott terméket, szolgáltatást, ötletet, márkát, társadalmi célú közérdekű, 

nonprofit üzenetet, a politikai pedig politikai üzenetet ismertet, népszerűsít, s a 

piacbefolyásolás eszközeként vásárlásra, vagy valamilyen cselekvésre ösztönöz. 

Amennyiben a finanszírozás és a kommunikáció formáját vesszük alapul, reklámnak 

nevezhetjük áruk vagy szolgáltatások, illetve elképzelések bemutatásának és 

promóciójának azon formáit, melyek nem személyesek, a megcélzott szegmenseken, a 

célközönséghez képest szélesebb közönséghez is eljut, valamint azonosítható forrásból, az 

eladóktól, illetve hirdetőktől származnak, akik fizetnek az üzenetek közvetítéséért. A 
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reklámok (hirdetések) főbb előnyei és hátrányai a marketingkommunikáció szempontjából 

(Józsa et al. 2005, Rozványi 2002, Vágási 2007, Kotler 2002): 

Előnyök: 

 nagy tömegek elérése könnyen és gyorsan, 

 alacsony az egy főre jutó költség
68

, 

 gyakori ismétlés, 

 hosszú távú imázs–építésre alkalmas
69

, 

 bizonyos médiumok egyfajta hitelességet képesek sokak számára 

kölcsönözni. 

Hátrányok: 

 a kommunikáció egyirányú,  

 személytelen, 

 a megcélzott fogyasztók figyelme nem feltétlenül biztosított
70

, 

 jellemzően magas költségek, 

 bizonyos médiumok háttérben való alkalmazása. 

Érdemes szót ejteni a reklámok tárgyalása elején a területet érintő kritikákról is. Bizonyos 

vélekedések szerint a reklámkampányok mára hatalmas, akár a GDP jelentős arányát is 

kitevő költségvetéssel működnek valós társadalmi hasznosság hiányában, hiteltelen, 

csekély igazságtartalmú, agitáláshoz hasonló, értelem–romboló, valamint akár a nyelvekre 

és a fogyasztók kreativitása is negatívan hatnak (Toscani 1999). A költségek 

megtérülésével kapcsolatban kiemelendő a reklámok tudatos elkerülése, mely jelentős 

mértékben képes rontani e terület hatékonyság–alapú mutatóit, akár közel 90 százalékos is 

lehet a csatornaváltások aránya a reklámblokkok esetében (Cronin – Menelly 1992). 

A kommunikáció szempontjából – illetve a marketingkommunikáció fázisai alapján – 

megkülönböztethetjük a tájékoztató, meggyőző, illetve az emlékeztető reklámot. A 

tájékoztatás irányulhat új termék bemutatására, árváltoztatásra, a meglévő termékek egy 

                                                 

68
 A teljes elért közönség tekintetében, a célközönséget vizsgálva azonban már árnyalódhat a kép. 

69
 Ebből szempontból márkaimázsra, szervezeti imázsra, márkapreferenciára, illetve akár a fogyasztók 

márkával szembeni attitüdjére is gondolhatunk. 

70
 A televíziós reklámok esetében a reklámelkerülés, azaz más csatornára váltás, vagy a helység reklámblokk 

alatt történő elhagyása jelentős mértékű „veszteségnek” tekinthető (Cronin – Menelly 1992). 
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újabb felhasználási lehetőségére, újabb tulajdonságának bemutatására, a termékhez 

kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások promotálására, valamint a cég, illetve termék 

imázsának
71,72

 befolyásolására (Józsa et al. 2005). A meggyőzés célja egyaránt irányulhat a 

márka fogyasztók oldaláról történő preferálására, a márkára történő átváltásra, a termék 

tulajdonságainak, jellemzőinek tekintetében a fogyasztó érzékelésének befolyásolására, 

azonnali vásárlásra történő ösztönzésre. A fentiek mellett előkészítheti más 

marketingkommunikációs eszközök működését, sikerét is
73

. A megerősítés során  a 

fogyasztót kívánja meggyőzni arról, hogy a termék számára fontos, emlékezteti az 

újravásárlásra, valamint többlet–információt nyújt arról, hogy hol vásárolhatja meg a 

terméket, illetve ébren tartja az érdeklődést, figyelmet. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

a reklámok felidézéssel, illetve asszociációval kapcsolatos képességei önmagukban, 

hatásukat tekintve nem feltétlenül vonják maguk után a termékek iránt megmutatkozó 

fogyasztói attitűdök kedvező alakulását, illetve a megvásárlásuk iránti hajlandóság 

növekedését (Mindak 1956). 

Sikerkritériumként az üzenetek optimális kialakítását, a befogadói ellenállások 

csökkentését, a fogyasztók emlékezeti kapacitásának növelését, a reklám üzenetének minél 

pontosabb célba juttatását, a fogyasztói elvárások feltérképezését, valamint új lehetőségek 

keresésében jelölhetjük meg (Sas 2007b). Emellett fontos kiemelni, hogy a reklámüzenet 

egyik fő funkciója a fogyasztók bizalmatlanságának áttörése, csökkentése (Rozványi 

2002). A reklámok a fentieknek megfelelően zavaróak is lehetnek, sikerüket 

figyelemfelkeltő hatásuknak köszönhetik (Aaker – Bruzzone 1985). Más aspektusból 

vizsgálva a problémát, a nézők jelentős része számára zavaró lehet a reklámokban 

bizonyos esetekben megjelenő sztereotípiák jelenléte (Hentges et al. 2007). 

                                                 

71
 Imázs alatt egy olyan képet, képzetet értünk, amely a vevőben valamilyen jel, kép, szín, stb. hatására az 

automatikusan felidéződik, illetve megjelenik (Hoffmanné 2000).  

72
 Érdemes megkülönböztetni az imázs mellett az identitást, mely a termék, vagy szolgáltatást valódi 

jellemzőit tartalmazza, s ezzel szemben az imázs sok esetben inkább egy kommunikált, mesterségesen 

kialakított kép (Eastman et al. 2005). 

73
 Gondolhatunk például a direkt marketing eszközeit, vagy akár az eladáshelyi reklám konkrét megjelenését 

előkészítő reklámkampányra is.  
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A marketingcélok szerint találkozhatunk bevezető
74

–, termék
75,76

–, eladás orientált
77

–, 

imázs
78,79

–, és emlékeztető
80

 reklámokkal. A felsorolás sorrendje nagyjából megfelel a 

kommunikációs tevékenység időtávjának, illetve aktuális stádiumának, amennyiben egy 

termék életpályáját, illetve a hozzá tartozó marketingkommunikációs stratégiát 

vizsgáljuk
81,82

. A reklámokat stratégiai szempontból a marketing szakértői két területre 

osztják, így beszélhetünk információáramlásról, népszerűsítésről, vagy a másik lehetséges 

alapvető célról, a meggyőzésről (Eastman et al. 2005). 

2.4.1 A reklámokkal kapcsolatos főbb stratégiai kérdések 

Ahogy egy vállalat hatékony működéséhez, cselekedeteihez is szükséges valamilyen 

stratégia alkalmazása, ugyanúgy a reklámok területén is szükséges az ilyen jellegű 

megközelítés alkalmazása. Ezért a reklámok kapcsán, a termék illetve a vállalat piaci 

helyzetének függvényében beszélhetünk bevezető reklámról illetve fenntartó reklámról. 

„A bevezető reklám célja a termék piaci pozíciójának megalapozása, elsődleges 

figyelemfelkeltésen és a fogyasztó informálásán keresztül.” (Bauer et al. 2007, 321. o.) 

                                                 

74
 A bevezető reklám bemutatja a terméket, gyakran különböző bevezető akciókról való tájékoztatással 

együtt. A termékelőnyök előtérbe való helyezése esetében főként racionális érvek alkalmazása kerül 

túlsúlyba, az eladás-orientáltság pedig a termékek árának, a vásárlás körülményeinek, illetve a kapcsolódó 

egyéb akciók bemutatásával kívánja ösztönözni vásárlásra a célközönséget. Fontos részét alkotja a termékkel 

kapcsolatos valamilyen újdonság kommunikálása. 

75
 Elsősorban termékelőnyöket bemutató reklámok. 

76
 A növekedési szakaszban már lehet építeni a termék pozitív megítélésére, fogadtatására, a későbbi 

szakaszokban jelentkező fenntartó reklámok célja pedig már inkább az emlékeztetés, míg a termékciklus 

utolsó szakaszában az újrapozícionálás mellett a fogyasztók hűségének elősegítése számít a fő feladatnak 

(Rozványi 2002). 

77
 Ezek főként az árakat, illetve az eladás idejét és helyét helyezik a marketingkommunikáció középpontjába. 

78
 Megjegyzendő, hogy az imázs szerepe a médiaválasztásnál is jelentős szerepet kap (Eastman – Ferguson – 

Klein 2005).  

79
 Az imázs–reklámok általában hosszú távon, a termékről, a gyártóról való kedvező, vonzó kép 

fogyasztóban történő kialakításán keresztül hat a vásárlókra. 

80
 Az emlékeztető reklámok a korábbi promóciók hatását támogatják, felidézve a potenciális vásárlókban 

azokat, de érdemes még az újravásárlásokra való ösztönzést is említeni.  

81
 Bizonyos esetekben természetesen keveredhetnek ezek, mint ahogyan például az emlékeztető reklámok, 

illetve egy márka, vagy termék imázsreklámjai is felcserélhetőek az egyes kampányok tükrében sorrendi 

szempontból.  

82
 Fontos megjegyezni, hogy egyszerre akár többféle cél is megjelenhet egy adott termék reklámjában.  
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Célja tehát a termék megismertetése, a piaci pozíciójának meghatározása, illetve a 

fogyasztók kezdeti ellenállásának leküzdése, s éppen ezen okok miatt költségesebb, mint a 

fenntartó reklám. „A fenntartó reklám célja a fogyasztók választásának megerősítése, a 

termék szerepének hangsúlyozása és a fogyasztók megtartása” (Bauer et al. 2007, 321. o.). 

E reklámtípus kapcsán nem az intenzitás a hangsúlyosabb, hanem inkább a kreatív 

stratégiák alkalmazása, hogy képes legyen a vállalat folyamatosan megújult termékkel 

szerepelni a piacon.  

A reklámok egyik fő eleme, s ez által a stratégia megalkotása folyamán is hangsúlyos 

jellemző, az ún. USP (unique selling proposition), mely a vásárló számára az a legfőbb érv, 

melynek kiemelésével kíván hatni a vállalat a fogyasztókra, ezzel ösztönözve őket a 

termék megvásárlására. Az USP a termék olyan egyedi adottsága, mely által a majdani 

vásárló képes megkülönböztetni a versenytársaitól, továbbá bizonyos tekintetben a termék 

ezekkel való összehasonlítását is megnehezíti, sajátos, egyedi vonásainál fogva (Kotler-

Keller 2008, Kotler 2008, Józsa 2003). 

Más megközelítésben, a reklámozással kapcsolatos működési mechanizmusok vizsgálatán 

keresztül számos kérdés adódik, melyek a stratégiai döntésekhez szorosan kapcsolódnak
83

. 

E területen lényeges a reklámozás célja, a termék jellege, jellemzői, életciklusa, 

versenytársak, az alkalmazandó marketing–mix és a célpiac meghatározása. A 

reklámozással kapcsolatos döntések problémaköre háromdimenziós területre bontható, így 

beszélhetünk a tapasztalati, hatásmechanizmusok, illetve a megismeréssel kapcsolatos 

dimenziókról, melyek meghatározhatják egy marketingkampány jellemzőit (Vakratsas – 

Ambler 1999).  

A fentiek nyomán fontos kiemelni, hogy a reklámozás és márkaépítés, így a reklámok és a 

márkák számos vetületükben metszetet alkothatnak egymással. A reklámok márkákkal 

kapcsolatos attitűdre gyakorolt közvetlen hatásának tekintetében jelentős eltérést képesek 

mutatni aszerint, hogy az adott márkát, illetve a hirdetett termékét már korábbról ismerték. 

                                                 

83
 Érdemes azonban kiemelni, hogy a reklámozással kapcsolatos költségek megtérülésének értékelése a 

komplex feladat, komoly módszertani nehézségek elé állítja az elemzőket (Mindak 1956), emellett számos 

esetben a reklám–hatékonyság területén végzett kutatások is módszertani szempontból csupán egy–egy 

tényezőre szűkítik vizsgálataik fókuszát (Sewall – Sarel 1986). 
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Azt is megállapították, hogy átlagosan legalább három megtekintés szükséges a fenti hatás 

kifejtéséhez (Machleit – Wilson 1988). 

A reklámtevékenység többféle szempontból is képes lehet növelni a vállalat piaci sikerét. 

Alapvető célként az eladható mennyiség növelését jelölhetjük meg
84

, támogatva az 

értékesítési folyamatok hatékonyságát. Az eladható mennyiséggel összhangban, illetve a 

pozícionálások szempontjából érdemes az imázs formálását is célként megjelölni.  

2.4.2 A reklámok üzenete 

A reklámok üzenetének kiválasztásakor komoly szerepe van a választott 

hatásmechanizmusnak. A racionális, emocionális és morális üzenettípusok mellett a termék 

előnyei bemutatásra kell, hogy kerüljenek, s így kialakuljon egy kép a fogyasztókban az 

adott termék által nyújtott egyedi előnyeiről (USP, azaz unique selling point). Sas három 

elvárást fogalmaz meg a sikeres reklámkampánnyal szemben, kiemelve a figyelemfelkeltés 

(az ingerkörnyezetből való kiemelkedés), a megkülönböztetés (a vállalat, a márka, a 

reklám egyedisége) és a fordítás (tömörség, érthetőség, a reklámeszközhöz való 

illeszkedés) kényszerét (Sas 2007a). Kutatások során a fentiek mellett arra is jutottak, hogy 

a racionális reklámok az emocionális reklámokhoz képest magasabb vásárlási 

hajlandóságot eredményezhetnek (Hill – Mazis 1986), ez azonban a termék–kategóriákkal, 

jellegzetességekkel és az esetükben jellemzően alkalmazott reklámtípusokkal, valamint a 

hozzájuk köthető szegmensekkel magyarázhatóak. A reklámok pszichológiai hatásai 

szempontjából beszélhetünk katartikus, szedatív és serkentő hatásokról (Sas 2007b). Újabb 

trendként érdemes megemlíteni az őszinteség, újfajta párbeszéd, meggyőzés, stílus és 

bizalom kialakításának célját a reklámok területén (Sas 2007a). Nem szabad azonban 

megfeledkeznünk a reklámok negatív, zavaró hatásáról sem, mely elsősorban a nem 

megfelelő szegmenseknek történő sugárzás esetében szokott fellépni (Aaker – Bruzzone 

1985).  

A döntési szituációk is lényeges szerepet játszhatnak, így a reklámokban hallható zenék 

szempontjából, hatásának szempontjából is, mivel a megfigyelések alapján amennyiben a 

fogyasztó nem döntési szituációban találkozott ezekkel az információkkal, vonzóbbá váltak 

                                                 

84
 Mely  méretgazdaságosságon keresztül – a  fajlagos termelési költség csökkenése által – képes növelni a 

vállakozó profit–termelő képességét. 
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számára a zenét tartalmazó reklámok (Bierley 1985). Fontos az is, hogy különbséget 

tegyünk a termék– és márkareklámok között, mint ahogyan az is, hogy egy vállalat 

globális kommunikációja több szintből is állhat a kommunikációs mix tekintetében 

(Brochand – Lendrevie 2004). Kialakítása során fontos, hogy az adott kommunikációs 

csatornákon, a választott típus szerinti lehetőségek mellett kerüljön kialakításra a konkrét 

koncepció, a megjelenés és a reklám pozicionálása. Az egyedi, megkapó, könnyen 

érthető
85

, felismerhető, a termékhez kapcsolódó marketingstratégia célkitűzéseihez 

megfelelően illeszkedő reklámok tekinthetőek sikeresnek. Az előbbiek mellett fontos 

megfigyelés az is, hogy általában az érzéseinkre jóval nagyobb mértékben hatnak a 

reklámok, a bennük szereplő információk, mint a racionális értelmezésünkre (Sas 2007b). 

Nem elhanyagolható az sem, hogy a termék és a hozzá kapcsolódó üzenet illeszkedjen 

egymáshoz, autentikus legyen, s ez a reklámban hallható zenék szempontjából is meg kell, 

hogy jelenjen (MacInnis – Park 1991, Park-Young 1986, Shen – Chen 2006, Zander 2006). 

Az egyes ismert, illetve ahhoz hasonlító műfajú, stílusú zenék segíthetnek ebben, emellett 

a figyelem felkeltésének területen is hasznos eszköznek
86

 számítanak (Bode 2006, Allan 

2006).  

A zene a reklám üzenetét verbális, vizuális és zenei szempontból egyaránt képes támogatni 

(Alpert – Alpert 1991). Kutatások azonban azt is kimutatták, hogy az emocionális üzenetek 

képesek valamelyest eltéríteni a reklám üzenetét a befogadókban (Hill – Mazis 1986), 

mások a reklámzenék által keltett emocionális hatásnak szintén jelentős hatást 

tulajdonítanak (Stout – Rust 1986). Internetes reklámokat vizsgálva azonban arra jutottak, 

hogy az emocionális reklámok képesek elősegíteni a márka kedveltségét, a vele 

kapcsolatos emlékezetet, valamint a termék megvásárlása iránt mutatkozó igényt (Lee–

Thorson 2009). A reklámok osztályozásakor beszélhetünk ún. „rábeszélő”, vagy 

figyelemfelkeltő reklámról (Brochand – Lendrevie 2004).  

                                                 

85
 Azonban az ötletes, többértelmű, vagy a nézővel összekacsintó (Sas 2007b) üzenetek szintén hasznosak 

lehetnek.  

86
 A különböző zenei megoldások, műfajválasztások eltérő kommunikációs célt képesek szolgálni a 

reklámokban, melyekre a 3.1.3 alfejezetben térek ki részletesebben. 
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A reklámok által kiváltott hatásmechanizmusok vizsgálatakor fontos kiemelni az érzelmek 

szerepét
87

. Ezek egyfajta iránytűként képesek lehetnek arra, hogy a reklám üzenete 

eljusson a fogyasztókig, s ott támogassa a marketingkommunikáció céljának megfelelő 

hatást. A folyamat elemei közül az egyik leglényegesebb a reklámüzenet, mely valamilyen 

érzelmet vált ki a nézőkből, majd ezek egyfajta attitűdöt eredményeznek a reklám, illetve a 

termék irányába, utóbbi akár a befogadóban a márkáról kialakult képet is képes lehet 

befolyásolni
88

. Kiemelendő még a reklámokban alkalmazott szlogenek, jelmondatok 

kapcsolódása a fogyasztói értékrendekhez, értékítéletekhez is (Doruk – Mengü 2006). A 

reklámokban hallható verbális információk, szlogenek a zene mellett és annak részeként, 

akár dalszövegek formájában is megjelenhetnek (Heckler – Blossom 1997, Chou - Lien 

2010). 

Lényeges kérdés, hogy mennyire tekinthető homogénnek a célközönség körében a 

végbemenő fenti folyamat (Holbrook–Batra 1987). A reklám egyes összetevői eltérő 

szerepet képesek betölteni a különféle befogadói, azaz vásárlói oldal termékkel kapcsolatos 

attitűdjének függvényében attól függően, hogy annak megvásárlására mennyire nyitottak, 

illetve milyen mértékben tájékozottak az adott termékek piacán a nézők (Anand – Shachar 

2011).  

Összességében a jó reklámokról elmondható, hogy: elad, a vevőnek szól, ígér valamit, az 

érzelmekre hat, megkülönböztet, magára irányítja a figyelmet, hírértékű, szórakoztat, 

kreatív, bevonja a címzettet, egyszerű és nem átlagos (Papp-Váry 2012). Reklámmal, mint 

késztermékkel kapcsolatban egyfajta irányelv-gyűjteményként Yadin az alábbi 

szempontokat, ötleteket adja a sikeres televízió reklámokhoz;  

 érdemes erőteljes vizuális képeket alkalmazni,  

 törekedni az erőteljes érzelmi hatásra,  

 figyelemfelkeltő képpel indítani,  

 egyéninek érdemes látszani és hangzani,  

 egyedi, eladást segítő benyomást kelteni,  

                                                 

87
 A zenék több csatornán keresztül képesek hatni az érzelmekre, melyekkel a 3.2 alfejezetben foglalkozom 

részletesebben. 

88
 A márkák és a zenék kapcsolatára a 3.3 alfejezetben térek vissza.  
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 mozgást, színeket, hangeffektusokat, demonstrációt, szórakoztató elemeket, humort 

alkalmazni,  

 kihasználni a különböző televíziós és filmek technikák általi lehetőségeket,  

 rímeket használni,  

 címfeliratozást a cselekménnyel és a hangalámondással szinkronizálni,  

 a végén egy rövidebb hatásszünetet hagyni, több másodpercnyi merevkockákat 

alkalmazni a film végén (Yadin 2000, 117.o.). 

2.4.3 A kreativitás szerepe a reklámokban 

A kreativitás a sikeres reklámok egyik nélkülözhetetlen forrása (Rozványi 2002). A 

kreativitás képes lehet támogatni a márkákkal, termékekkel kapcsolatos pozitív érzések 

kialakulását, illetve fenntartását, a velük kapcsolatos emlékezetet, a márkákkal kapcsolatos 

attitűdöket kedvező irányban befolyásolni, valamint elősegíteni a fogyasztóban a termék 

megvásárlása utáni igényt (Till – Baack 2005). A kreativitás, mint eszköz által a reklám 

olyan eredményeket érhet el, mellyel a marketingkommunikáció hatékonyabb elemévé 

válhat. Alkalmazása azonban bizonyos tekintetben kockázatot is jelent, nem biztos, hogy 

az a többlet–haszon, melyet végső soron elérni igyekszik, megfelelő tetszést fog aratni, 

illetve képes lesz kiváltani a fogyasztó bizalmát, azaz sikeres lenni 

marketingkommunikációs szempontból, mivel végül a nagyközönség lesz az, aki bírálatot 

fog róla mondani. A kreativitás nemcsak a reklámban, a kommunikációban, az üzenetben 

jelenhet meg, hanem a promóció különböző részeiben (pl. kedvezményekben), vagy akár 

az alkalmazott eszköztárban, illetve az egyes alkotórészekben is (Brochand – Lendrevie 

2004).  

Gyakran figyelhető meg, hogy a korábban már bevált, működő megoldásokat preferálják a 

marketingkommunikáció tervezői (Sas 2007a). Akár egyfajta kreatív tervezési listával is 

találkozhatunk, melynek a termék, a célközönség, a pozicionálás módja, a megcélzott, 

illetve elérni kívánt márka-imázs, a termék jellemzői szerepelhetnek tényezőkként. 

Bizonyos megfontolások, vélemények szerint a kreativitás gyakran vált át egyfajta 

„mainstream” követéssé, a jelenséget korlátok közé szorítva (Newman 2008). Az 

előbbieket kiegészítik a kampány eredményeképpen elvárt válaszok, a reklámok ajánlata, 

illetve ígérete, a bennük szereplő, vásárlónak szánt javaslatok, a bizonyítás, mint eszköz, a 
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kommunikációs célkitűzések, a médiaválasztás, a vizuális szempontok, további kötelező 

elemek, határidők (Yadin 2000). 

A kreatív üzenet az, amely egy reklám megtervezésekor a koncepció vázolása után 

következik a tervezési folyamatban. Ez az, amivel hatni próbál különféle kreatív 

eszközökkel a fogyasztókra, felkeltve ezzel figyelmüket, illetve adott esetben támogatni a 

kommunikációs célt, hogy a vásárló a döntési folyamatában kedvező eredményt érjen el a 

reklám. Fontos szempont a kreatív üzenet vizsgálatakor, hogy mennyire képes 

mozgósítani, mennyire képes megérinteni az adott célcsoportot illetve célcsoportokat, tehát 

az adott reklám értékéhez járul hozzá. A kreatív üzenet megalkotását követheti az egyéb 

elemeinek (pl. grafikai, audiovizuális elemek) megtervezése, illetve a marketing mix, azt 

követően a költségkalkuláció, mely a reklám létrehozásához kapcsolódik.  

A kreativitás más oldalról nézve megközelíthető úgy is, miszerint „a fogyasztókkal való 

kreatív kapcsolatteremtés a kreatív gondolkodás és végrehajtás olyan keveréke, amely az 

interakcióra és az élményekre fókuszál – pontosan azokra a dolgokra, amelyek a 

fogyasztókat valójában érdeklik.” (Mányai 2009, 122. o.). A fogyasztói insight szerepe e 

megközelítésben is kielemelt szerepet játszhat (Törőcsik 2011). A kreativitás és a 

kommunikáció megfelelő alkalmazása esetén jöhet létre az a fajta értékteremtés a 

reklámokban, mely által jobb, hatékonyabb eredmény fog születni, mintha a vállalat 

csupán a jól bevált kliséket, technikákat, megközelítéseket alkalmazná kampányában. 

A kreatív üzenet az az ötlet, mely köré az egész reklám épül. Célja a „minél kisebb 

változtatással minél nagyobb tartalmi többletérték megteremtése” (Sas 2007a, 45.o). Lehet 

bármi, melyet az ember érzékel, akár egy szimbólum, egy szójáték, egy dallam, a cél, hogy 

felkeltse az emberek figyelmét, és fenn is tartsa. Létrehozására, ahogy a kreativitásnál is 

említést nyert, nehéz konkrét tanácsokat adni, vagy valamilyen útmutatót adni. Azonban 

van két fontos tényezője: „az egyediség, és a márka, azaz a termék dominanciája” (Papp 

2009, 56. o.). Más megközelítésben a kreatív reklámok ismertetőjegyei közül 

kiemelendőek az újszerűség, az ötletesség és az érzelmesség (Till – Baack 2005). 
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3. Zenék a reklámokban 

Mindennapi életünkben számtalan síkon találkozunk hangokkal, zajokkal, melyek egy 

része valamilyen reklámtevékenységhez kapcsolódik (Bullerjahn 2006) Egy amerikai 

felnőtt átlagosan naponta több mint 150 televízió–reklámot lát (Holt et al. 2007). A 

reklámfilmek döntő többségében – átlagosan 80–95 százalékában – szerepel valamilyen 

zene (Graakjaer 2009, Allan 2008), éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy milyen 

szerepet tölthetnek be a reklámfilmekben, milyen típusaival találkozhatunk, miként 

jellemezhetőek zeneelméleti szempontból, valamint azt is, hogy a szakirodalomban 

fellelhető tapasztalatok alapján milyen hatásokat lehetnek képesek kiváltani a nézőkből.  

Fontos azonban kiemelni, hogy a kérdéses területekkel foglalkozó szakirodalmi bázis 

meglehetősen hiányosnak, töredezettnek tekinthető. Számos kutatás inkább kísérleti, 

„pilot–jellegű”, nem reprezentatív mintán alapuló, gyakran steril, laboratóriumi 

körülmények között, jellemzően csupán egyetemi hallgatók mintába történő bevonásával 

elvégzett vizsgálatot tartalmaz. Elmondható róluk továbbá az is, hogy általában nem 

mondhatóak módszertani szempontból részletesnek
89

, még az adott részterületek 

többségére
90

 nézve sem, jellemzően csupán egy-egy jellemző hatásának kimutatására 

irányulnak. Ez a jelenség azonban részben érthető. Ahogyan az alábbiakban is láthatóvá 

válik, a reklámfilmek háttértényezőinek egyikeként vizsgálatuk komplex és kényes kérdés. 

A bennük szereplő zenék által betöltött szerepek, megoldások
91

 hatásának „ceteris paribus” 

jelleggel történő egyértelmű kimutatása, számos egyéb jellegzetességtől, tulajdonságtól, 

attribútumtól történő leválasztása
92,93

 is összetett feladatnak tekinthető. A képi információk 

                                                 

89
 A korábbi kutatásokra bizonyos esetekben jellemző az is, hogy – vélhetően a témakör komplexitása miatt - 

gyakran csupán dichotóm jellegű válaszlehetőségeket tartalmaztak. 

90
  Általánosan is elmondható, hogy a zene és a marketing kapcsolatával foglalkozó vizsgálatok jellemzően – 

vélhetően a kérdéskör komplexitása folytán - inkább csupán a témakör egy–egy vetületére, aspektusára, 

ennek megfelelően többnyire – más összefüggésektől - elszigetelt módon fókuszálnak (Giesler – Schroeder 

2006).   

91
 További kérdéseket vet fel az is, hogy a zenei megoldások, műfajok értelmezése, megítélése – s ezáltal a 

jellemzésük során alkalmazott jelzők (Bode 2006) – koronként, korszakonként eltérő, s ez akár már a 

témakörben eddig elvégzett kutatások által kijelölt időintervallumban is megfigyelhető; az újabb műfajok (pl. 

elektro, dubstep, nu–metal gyakran új zeneelméleti megoldások, hangzások nemcsak a modern populáris 

zenék, hanem ezek reklámzenékben történő alkalmazása terén is megfigyelhető. A későbbiekben ráadásul 

nagy valószínűséggel akár „mainstreammé” is, elterjedtnek, a hallgatók számára megszokott hangzásúvá 

válhatnak, főként fiatalabb  korosztályok, illetve szubkultúrák számára. 
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és a termékhez kapcsolódó további, a reklámfilm részét képező marketingkommunikációs 

megoldások, eszközök tulajdonságainak bevonása szintén tovább képesek árnyalni a 

problémakört. A reklámok tárgyát képező termékek, szolgáltatások, márkák jellege, így a 

megszólítani kívánt célközönség, s a reklámfilmek üzenete szintén hatást gyakorolnak a 

reklámzenék alkalmazására. 

A fenti okokból kifolyólag az alábbiakban inkább pozitivista szemléletű megközelítésben, 

a témában fellelhető irodalmak feldolgozását, rendszerezését, a terület eddigi 

eredményeinek, illetve tapasztalatainak összefoglaló jellegű áttekintését szerepeltetem.  

3.1 A reklámzenék típusai 

A zenék a reklámfilmekben elfoglalt szerepük, illetve pozícionálásuk szempontjából 

többféle módon jellemezhetőek. Alapvetően megkülönböztethetjük az aláfestő zenéket, a 

filmbeli eseményekkel szoros összefüggést mutató, illetve főszerepet játszó reklámzenéket, 

valamint a jellemzően a reklámfilm végén szereplő rövid szignálokat
94

 (Allan 2008). A 

legnépszerűbb egyesült államokbeli televíziós csatornák több mint háromezer 

reklámfilmjét elemezve megállapították, hogy a reklámok 14 százaléka tartalmaz ismert 

zenét
95,96

, 5 százaléka valamilyen rövid szignált
97

, míg a többi reklámban valamilyen 

általános, kevésbé jellegzetes, korábban nem ismert háttérzene volt hallható (Allan 2008).  

                                                                                                                                                    

92
 Tovább növeli a témakörrel kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint a felmerülő kérdések számát és 

jellegét az is, hogy találhatunk olyan vizsgálatot is, melynek során mindössze elenyésző emocionális hatást 

tapasztaltak reklámokban alkalmazott zenékkel kapcsolatban (Stout – Rust 1986).  

93
 A hatások típusa mellett újabb változóként a termékkel kapcsolatos alacsony, illetve jelentős 

elkötelezettségű vásárlók reakciói közti különbségek is árnyalhatják a kapott eredményeket (Park – Young 

1986; MacInnis – Park 1991). 

94
 Ennél a csoportosításnál egyszerűbbet alkalmaz Macklin, aki háromféle reklámzenei tartalmat különböztet 

meg; a zene hiányát, háttérzenét, illetve a rövid szignálokat (Macklin 1988). 

95
 Fontos kiemelni, hogy az ezekkel kapcsolatos jogdíjak jelentős, éves szinten több milliárd dollár nagyságú 

összegeket jelenthetnek (Bullerjahn 2006).  

96
 Ismert, populáris zenék alkalmazása kimondottan gyakorinak mondhatók az elmúlt évtizedekben (Cannon 

2008).  

97
 A szignálokról elmondható, hogy bár valamelyest csökkent a népszerűségük az elmúlt évtized során, 

továbbra is hasznos alkotóelemei lehetnek a reklámoknak és a márkaépítésnek, azonban az is lényeges, hogy 

a megfelelő hatásukhoz, a nézők, hallgatók emlékezetében való rögzüléshez jellemzően hosszú időre van 

szükség (Senter 2009).  
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A reklámzene származását tekintve beszélhetünk korábban létező dalokról, továbbá ezek 

reklámhoz, termékhez vagy az adott márkához átalakított változatáról, valamint általános 

„konzervzenéről”, melyek általában nem tartalmaznak éneket, s általában korábban 

kerültek rögzítésre, s akár többféle célra is felhasználhatóak (Scott 1990). Más 

csoportosítás alapján Allan a populáris zenék reklámokban alkalmazott három típusát, az 

eredeti énekkel és dalszöveggel, az eredeti dal instrumentális változatát, valamint a 

megváltoztatott énekkel és szöveggel rendelkező zenéket is megkülönbözteti (Allan 2014). 

A reklámhoz felhasznált dalokról elmondható, hogy jellemzően valamilyen szerkesztési, 

átalakítási folyamaton mennek keresztül (Graakjaer 2015). Ennek legfőbb oka, hogy a 

popzenei dalok
98

 szinte minden esetben egy percnél hosszabbak, így a dal egésze nem 

szerepelhet a reklámfilmben
99

.  

Az újrafelhasznált, már létező zenék egy sajátos csoportját alkotják azok a megoldások, 

amelyeknél a termék, illetve márka megjelenik a reklámfilmhez átalakított dal szövegében. 

Az ismert zenék ily módon történő átalakítása képes lehet tovább növelni a nézők 

figyelmét, emellett az eredeti dalszövegek a később reklámfelidézések során jobban 

szerepelnek (Allan 2006).  Az ismert, kevésbé ismert és egyáltalán nem ismert zenék közti 

választás kapcsán érdemes kitérni a kedvelt zenék alkalmazásának kérdésére is. Az ismert 

és kedvelt zenék alapvetően kedvező, akár reflex–szerű hatásokat
100

 is képesek lehetnek 

kiváltani a hallgatókból, míg ez akár fordítva is igaz lehet (Englis–Pennel 1994, Wallace et 

al. 1995).  

Fontos azonban azt is kiemelni, hogy a közkedvelt, ikonikus vagy történelmi szempontból 

többletjelentést hordozó dalok reklámokban történő szerepeltetése akár averziókat is 

kiválthat a nézőkből (Scott 1993, McLaren 1998). Ennek megfelelően elmondható, hogy a 

                                                 

98
 Az ismert előbbi csoportba tartozó zenék ismertsége azonban inkább szubjektívnek tekinthető, hiszen 

korántsem biztos, hogy a nézők jelentős, vagy legalábbis számottevő hányada találkozott már vele korábban. 

99
 A vágások azonban többfélék lehetnek; komplett részek, szerkezeti elemek eltávolításával, valamint az 

egyes funkcionális részek újraszerkesztésével, valamint utóbbiak sorrendjének megváltoztatásával egyaránt 

találkozhatunk. A fentiekhez kapcsolódóan lényeges kérdés, hogy ezek a szerkesztések mennyire 

észrevehetőek a hallgatók számára. E téren számos szerkesztésbeli hibával lehet találkozni (Szabó 2013), így 

nem csupán a dalok korábban ismerők számára tűnhet fel a változtatás, hanem azoknak is, akik korábban 

még nem találkoztak a kérdéses zenével. 

100
  Az ilyen típusú megoldások ráadásul – az eredeti dal ismertségének, bevésődött jellegének köszönhetően 

– időnként képesek egyfajta „dallamtapadással” a hallgatók rövidtávú memóriájában rögzülni (Levitin 2006). 
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zenék nem csupán jelentés nélküli, pusztán a hangzásokkal, zeneelméleti megoldásokkal 

rendelkező hangi információcsomagjai a reklámoknak. A hozzájuk kapcsolódó 

szociokulturális jelentések is lényegesek lehetnek a nézőkre gyakorolt hatás 

szempontjából
101,102

. Hasonlóképpen, egyes szubkultúrákra jellemző műfajok alkalmazása 

is további kérdéseket vethet fel, mind az általuk kiterjesztett hallgatói kör oldalán 

megfigyelhető percepció, mind az eredeti szubkultúra tagjai általi megítélés kérdésében
103

. 

A szubkultúrákhoz kapcsolódó zenék egyes termékek, illetve szegmensek esetében történő 

alkalmazása mellett a különféle fogyasztói csoportokra való kiterjesztése is megfigyelhető 

(Blair – Hatala 1992,  Bácskai et al. 1969). 

Amennyiben a zenék reklámokban való jelenlétét vizsgáljuk, alapvetően 

megkülönböztethetjük azokat az eseteket, amikor a zene főszerepet játszik
104,105

 a reklám 

üzenetének közvetítésében, valamint azokat, melyeknél a zene a háttérbe szorul, s az 

üzenet főbb kommunikálója a narrátor. Az előbbi esetben közvetlenül a zene adhatja a 

reklám üzenetét – ilyen esetekben a szövegében akár direkt vagy indirekt utalás hallható a 

a termékre–, továbbá találhatunk példákat arra is, amikor a zenében nem szerepel ilyen 

kapcsolódás a termékhez –, valamint találkozhatunk olyan megoldásokkal is, melyeknél a 

zene szöveg nélküli. Azokban az esetekben, amikor a reklám üzenetét a narrátor közvetíti, 

találkozhatunk kis szerepet játszó háttérzenével, továbbá a reklámfilm egy töredékében, 

általában annak végén megjelenő rövid aláfestő zenével, valamint a zene teljes hiányával
106

 

                                                 

101
 Eltérő megítéléssel és prekoncepcióval találkozott a különféle műfajú zenék társadalmi csoportokhoz 

történő kapcsolódása nyomán európai és egyesült államokbeli válaszadók bevonása mellett Shevy és Kristen 

(2009). 

102
 E tekintetben akár eltérő zenei megoldásokkal, műfajokkal, hangszerelésekkel is találkozhatunk a 

különböző országok tekintetében (Szabó 2013b, 2013c). 

103
 A fiatalok körében azonban ez az esetleges negatív hatás általában kevésbé figyelhető meg (Allan 2014).  

104
 Elmondható az is, hogy a reklámfilmekben, melyekben a zene markáns szerepet játszik az üzenet 

közvetítésében, a zenei struktúrák hallgatóra gyakorolt hatásai önmagukban gyengülni képesek (Wallace et 

al. 1995). 

105
 Egyfajta reklámtevékenységnek tekinthetjük a főként zenei adókon megjelenő videóklipeket is, ahol maga 

a zene, illetve az előadók személye képezik a termékeket, továbbá az általános marketingkommunikációs 

tevékenységek szempontjából lényeges az is, hogy ezek gyakran reklám–spotokat is tartalmaznak. Főbb 

célközönségükként hagyományosan a fiatalokat, illetve fiatal felnőtteket jelölhetjük meg (Englis 1991, 

Bullerjahn 2006). 

106
 Egy másik aspektusból megközelítve a háttérzenéket, beszélhetünk annak hiányáról, mint figyelemfelkeltő 

eszközről; a háttércsend alkalmazásának segítségével Olsen rádióreklámokra irányuló vizsgálatának 
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(Alpert – Alpert 1990, 1991).  Mások a zenék reklámban betöltött szerepének ettől eltérő 

csoportosítását javasolják, s a következő kategóriákat különböztetik meg; a reklám 

hangulatát támogató
107

 zenéket, a termékek értelmezéséhez segítséget nyújtó-, illetve 

annak jellemzőit, jellegzetességeit hangsúlyozó-, valamint olyan zenéket, melyek a termék 

valamilyen specifikus tulajdonságát emelik ki (Heckler – Blossom 1997).  

3.2 A zenék mint a reklámok háttértényezői 

A zenékre a reklámfilmek háttér–tényezőinek egyikeként (Gorn 1982), bizonyos 

tekintetben az egyik legfontosabb, illetve legkritikusabb, az üzenet kialakítását hatásosan 

támogatni képes eszközként tekinthetünk (Hecker 1984, Morris – Boone 1998). A 

különféle televízió-műsorokhoz képest a nézők számára a reklámblokkok jellemzően 

kevésbé érdekesek
108

, emellett a reklámfilmek hiába lennének képesek erőteljesnek 

számító hatást kiváltani, ezek viszonylag rövidek lehetnek (Alpert – Alpert 1989). A 

reklámfilmek verbális
109

, non–verbális, vizuális és zenei üzeneteket tartalmaznak, melyek 

hatással vannak egymásra, s ezáltal a reklám által közvetített üzenetre is (Alpert – Alpert, 

1991).  Elmondható az is, hogy alapvetően többféle zene közül választhat a reklám 

készítője, amennyiben azt a termékkel kívánja összekapcsolni
110

 (MacInnis – Park 1991). 

A fentiek mellett fontos szempont lehet az is, hogy a megfelelő zene alkalmazása érzelmi, 

                                                                                                                                                    

eredményei alapján kiemelhetjük a reklám egyes részeit, a legnagyobb hatás pedig az utolsó, főbb információ 

közlése során történő alkalmazásával érhető el. Emellett további érdekes tapasztalata e kutatásnak, hogy a 

csend egész reklám során történő alkalmazása nem növelte az emlékezeti hatást. Ennek lehetséges okaiként a 

reklámok előtti csend jelenléte, illetve a kísérletben alkalmazott bőséges információ–mennyiség kerültek 

megjelölésre. Fontos körülményként kezelendő azonban a tény, hogy a fenti eredmények laboratóriumi 

körülmények között kerültek megfigyelésre (Olsen 1995). 

 

107
 Melyek nem kapcsolódnak a termékhez vagy a márkához. 

108
 A reklámblokkok tudatos kerülése tovább rontja a reklámok nézőkre gyakorolt hatásának esélyeit (Cronin 

– Menelly 1992). 

109
 Érdemes megemlíteni a reklámkampányokat megelőző, a várakozás felcsigázására készült reklámokat, 

melyekről elmondható, hogy alapvetően non–verbális kommunikációs eszközökkel operálnak; ezekben a 

nézők számára a zene hatásosan képes a verbális üzenetet helyettesíteni, a vizuális események zenei 

információkkal hangsúlyozása képes lehet támogatni a reklám üzenetének kommunikálását (Hung 2001). 

110
 A reklámzenék termékekhez, illetve márkákhoz fűződő kapcsolatával az alábbiakban külön alfejezet 

foglalkozik.  
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társadalmi és narratív keretet képes adni a reklámfilm számára
111

(Gorbman 1987, idézi 

Bode 2006).   

3.1.1 A reklámzenék szerepe és hatása 

Általánosan elmondható, hogy a reklámok audio–vizuális elemei által keltett pozitív 

érzések akár a termékkel kapcsolatos racionális érvekhez hasonló fontosságúak is lehetnek 

(Honomichl 1981)
112

. A reklámzenék többféle szerepet tölthetnek be, képesek felkelteni a 

nézők, hallgatók figyelmét, szerves részeit képezni az üzenet közvetítésének, hatni az 

emlékezetre, valamint izgatottságot, vagy éppen nyugalmat előidézni (Alexomanolaki et al.  

2007, 51. o.). A felhasznált zenékre úgy is tekinthetünk, mint egy soktényezős 

ingerhalmazra
113

, mely találkozik a hallgató különféle jellemzőivel, tulajdonságaival, 

ízlésével, zenei preferenciáival
114

 (Bruner 1990), s ez a „találkozás” különféle 

eredményeket szülhet a reklám, a termék, vagy a márka irányába. Magát a zenét érdemes a 

saját szimbólumrendszerének tükrében is vizsgálni (Bode 2006). A zenét – alapegységei, 

építőelemei, főbb jellemzői - szempontjából általánosan olyan paraméterekkel írhatjuk le, 

mint a hangerő, hangmagasság, időtartam, hangszín, illetve egyéb zajok
115

 (Fraedrich–

King 1998)
116

.  

                                                 

111
 Egy kísérlet során azt tapasztalták, hogy az eltérő műfajú zenékhez más–más értékek, attribútumok 

kapcsolódtak, így például hip–hop és punk zenékhez a függetlenség, míg a folk–, illetve country műfajú 

zenék esetében megjelentek a családdal kapcsolatos értékek, kötődések is. Érdekes eredménye e vizsgálatnak 

az is, hogy a folkzenék optimista, míg a punkzenék pesszimista jövőképet kölcsönöztek a válaszadók 

számára (Shevy – Kristen 2011). 

112
 Fontos tapasztalat az is, hogy a nem döntési szituációban álló lehetséges vásárlók esetében a háttérzenével 

rendelkező reklámok vonzóbbnak bizonyultak, mint a csak a termékek tulajdonságait verbálisan 

felsorakoztató filmek (Gorn 1982). Hasonló eredményre jutott a fentihez hasonló kérdésben Bierley is 

szerzőtársaival (1985), amikor a preferencia–sorrendek vizsgálatában kellemes zenét, illetve zenét nem 

tartalmazó ingereknek tették ki a vizsgálatban résztvevőket. 

113
 A zenék különböző tulajdonságainak nézőkre gyakorolt hatását a személyes emlékek jelentős mértékben 

képesek befolyásolni (Baumgartner 1992). 

114
 A zenei preferenciákra, zenei műveltségre, s így a befogadásra jelentős hatást képes gyakorolni a zene-

pedagógia, illetve tanulmányok e téren (Bácskai et al. 1972). 

115
 Sajátos részterületet képez a nem–zenei, zajszerű audio–elemek vizsgálata, melyek során alátámasztották, 

hogy a zajok bár zavaróak tudnak lenni, a figyelem felkeltésére remekül alkalmasak, főként akkor, ha ezek 

nem természetesek hangzásuk szempontjából (Fraedrich – King 1998). 

116
 Szintén a válaszadókban keltett érzések, jelentések hatását vizsgálták a filmbeli tartalmakat támogató, 

azokhoz illeszkedő, illetve ellentmondó zenéken keresztül (Wintle 1978).  
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A zenék vásárlói magatartással kapcsolatos hatása szempontjából affektív és kognitív 

csatornákon keresztül képesek hatni (Seidman 1981). Mások az alacsony, kognitív és 

affektív érintettséget
117

 megkülönböztetve televízió–reklámok vizsgálatán keresztül 

elemezték a zene és a márkával kapcsolatos attitűdök kapcsolatát, melynek során arra 

jutottak, hogy utóbbi kapcsolatot az érintettség típusa és mértéke jelentős mértékben 

meghatározza. Tapasztalatuk szerint az alacsony érintettség esetén képes lehet elősegíteni a 

márkaválasztást, a kognitív érintettség esetében pedig zavaróan képes hatni, míg az 

affektív állapotban lévőkre gyakorolt hatás nem egyértelmű (Park – Young 1986). 

Elmondható az is, hogy a két fenti állapotban eltérő a zene kedveltségének, illetve 

illeszkedésének hatása (Galan 2009). A kognitív és affektív érintettség a zenék 

hangulatának értelmezése szempontjából is lényeges lehet. Míg az utóbbi aspektus szerint 

a zenék a rájuk jellemző, hozzájuk fűződő érzéseket képesek előhozni, kiváltani, addig az 

előbbi megközelítést preferálók a zenék szerkezeti megoldásaira vezetik vissza a zenék 

által képviselt hangulatot (Kivy 1989). Megjegyzendő az is, hogy a kognitív és affektív 

hatások tekintetében nem találtak számottevő összefüggést a zenék jelenlétét, tempóját, 

hangnemét, illetve hangerejét vizsgálva (Stout et al. 1988).  

A kognitív, illetve affektív érintettséghez némiképp hasonlóan, kétfajta figyelmi szintet 

különböztet meg Shevy és Hun (2013) – adaptálva Petty és Cacioppo (1986) valamint 

Petty–Brinol–Priester (2009)–es modelljét –, s így a zene központi, illetve mellékes 

szerepéből adódó eltérő hatás jellegét emelik ki
118

.  

A zene szerepének csökkenése kapcsán növekszik a kognitív érintettség mértéke (Alpert – 

Alpert 1991). A feldolgozandó információk mennyiségének, azaz a nézők, hallgatók 

kognitív terheltségének hatását is vizsgálta Zhu és Meyers-Levy (2005). Feltételezésük 

szerint a zenék szempontjából különböző erősségű „információ–intenzitással” jellemezhető 

reklámfilmek mellett ezek az állapotok eltérő jelentést képesek eredményezni. Bár az 

általuk vizsgált alacsonyabb odafigyelés, elmélyültség mellett e hatás marginálisan volt 

                                                 

117
 Kutatások során megállapították, hogy a reklámok kognitív üzeneteinek feldolgozása inkább bal–, míg az 

affektív jellegű információk a jobb agyféltekre jellemző (Lee – Thorson 2009). 

118
 Ez alapján a zene kisebb érdeklődés esetében képes lehet javítani a reklám iránt tanúsított figyelmet, míg 

komolyabb érdeklődés, illetve figyelem esetében negatívan és pozitívan befolyásolhatja a reklám fogyasztói 

attitűdre gyakolt hatását, megjegyezve, hogy utóbbi helyzetek mellett is lehet, hogy csupán mellékes szerepet 

játszva fejtheti ki hatását az alkalmazott reklámzene.  
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megfigyelhető – ekkor a válaszadók inkább más, mellékes hatásokra, ingerekre figyeltek –, 

azaz a zene által közvetlenül és a többlet-ingerek által keltett érzések egyaránt 

megjelentek, azonban a film iránt tanúsított mélyebb figyelem esetében már nagyobb 

különbség mutatkozott az alacsony és a magas információtartalmú reklám esetében. A 

zenékkel kapcsolatos értelmezések, befogadások mélysége a film általi kognitív 

leterheltség mértékéhez képest fordítva jelentkeztek, azaz a nagyobb odafigyelést igénylő 

filmek esetében inkább a közvetlen zenei jelentések köszöntek vissza a kapott válaszokban 

(Zhu et al. 2005). 

Zenék jelenlétének fogyasztói preferenciákra gyakorolt hatását vizsgálva azt tapasztalták, 

hogy a háttérzenék szerepeltetése képes hatni a termékek közötti választásra. A 

prekoncepcióknak megfelelő preferenciák markánsabban jelentek meg ezekben az 

esetekben – a zene nélküli példáknál tapasztaltakhoz képest – könyvek, illetve filmek közti 

választások esetében, továbbá nagyobb arányban használták fel élvezeti cikkek vásárlására 

kuponjaikat kiskereskedelmi vásárlásuk során (Lee–Thomas 2010). Más vizsgálatban is 

hasonló jelenséget tapasztaltak, a hirdetések irányába tanúsított emocionális reakciók 

esetében az esetek felénél jelentős különbséget figyeltek meg zenék jelenléte esetében 

(Morris – Boone 1998). Bár e területen inkább az emocionális üzenetű, illetve hangvételű 

reklámok jelenléte, valamint vizsgálata tekinthető jellemzőnek, találhatunk példát morális 

reklámokkal kapcsolatos kísérletekre is. Etikai szempontból visszás magatartással – 

csalásokkal – kapcsolatos rádióreklámok esetében azt tapasztalták, hogy a pozitív 

hangulatú zenék alkalmazása rontotta az üzenetek hatását, bizonyos esetekben kissé el is 

térítette a reklám üzenetét, ám megfigyelhető volt azt is, hogy a háttérzenék nélkül tudták a 

vizsgálatban résztvevők a legjobban felidézni a filmben hallottakat (Ziv et al. 2012).  

A reklámzene lehetséges funkcióinak más aspektusból történő vizsgálatakor 

megkülönböztethetjük a zenék figyelemfelkeltő hatását, a reklám üzenetének és zenéjének 

egyezőségét, továbbá ezek együttes hatását, melyeket a márka és az üzenet felismerésével, 

valamint emlékeztető hatásával kapcsoltak össze
119,120

. Érdekes tapasztalata egy e területen 

                                                 

119
 Tekintettel arra, hogy mind a márkákkal szembeni attitűdöt, a termékekkel kapcsolatos vásárlási 

hajlandóságot, az emlékeztetést, a kreatívitást tartalmazó reklámok hatásosabban képesek támogatni (Till – 

Baack 2005), ez feltételezhetően a reklámzenék esetében is igaz lehet; hozzájárulva a reklámfilm egészének 

hatásához, a kreatívan alkalmazott reklámzenék javíthatják a fenti paramétereket.  

120
 Termékek, illetve márkák felidézésével kapcsolatos vizsgálatok tapasztalataival egy főként erre fókuszáló, 
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végzett kísérletnek, hogy a zene hiányában kedvezőbb emlékezeti–, illetve felismerési 

eredményeket értek el a reklámok a vizsgálatban résztvevők körében (Kellaris et al. 1993).  

A dalszövegek is lényeges információhordozók lehetnek, illetve a reklám üzenetét is 

képesek kiemelni, támogatni
121

, amennyiben jól illeszkednek a reklám tárgyához (Chou – 

Lien 2010). Sokatmondó, beszédes dalszövegek alkalmazása növelheti a hallgatók 

reklámfilm irányába tanúsított figyelmét, illetve a termék felidézését (Olsen – Johnson 

2002). Érdemes megemlíteni e téren a korábban már létező zenék szövegeinek átalakítását, 

mely sok esetben az eredetihez képest eltérő hatásokat, képes eredményezheti (Graakjaer 

2015). 

Clynes szerint a megfelelő zeneválasztás képes lehet olyan biológiai mechanizmusokat 

beindítani a nézők esetében, melyek számos emocionális reakció
122,123,124

 kiváltására 

alkalmasak (Clynes 1975, 1977, 1980, Clynes – Nettheim 1982). Mások később 

megismételték a fenti vizsgálatot – annyiban módosítva azt, hogy a kísérletek egy részében 

a kedvelt és nem kedvelt zenék egyébként hasonló zenei  alap-tulajdonságokkal 

rendelkeztek –, ám nem találtak számottevő összefüggést az alkalmazott zene és a 

termékválasztás között (Allen – Madden 1985; Kellaris – Cox 1989). 

                                                                                                                                                    

külön fejezet foglalkozik. 

121
 Ennek megfelelően elmondható az is, hogy a szöveg nélküli zenék nem közvetítenek közvetlenül 

információkat, azonban különféle érzelmi, kognitív és magatartásra gyakorolt hatás fejthetnek ki 

(Middlestadt et al. 1994). 

122
 A funkcionális zenékben a kölcsönhatás megjelenhet magában a zenében is, a szerkezeti elemek adta 

feszültségkeltések és oldások közti váltakozáson, míg más oldalról ezek feszültségek, érzelmi hatások sok 

esetben zenén kívüli, jellemzően valamilyen korábbi emlék eredményeképpen megjelenő hatásokon keresztül 

képes megnyilvánulni (Dowling-Harwood, 1986). 

123
 Az emóciókra úgy is tekinthetünk, mint a vásárlói reakciók és reklámok közti egyfajta mediátorra. Az 

emóciók típusai között megkülönböztethetjük a örömöt, vágyakozást, illetve hatalmat, vagy akár az 

uralkodás érzetét (Holbrook–Batra 1987). Az előbbiek mellett, más megközelítés mentén a termékek és a 

marketingkommunikáció befogadói közötti kommunikációs elemként is tekinthetünk a reklámokra (Anand– 

Shachar 2011). 

124
 A fogyasztókban a reklámok hatása kapcsán felépülő emocionális szinteket a leíró, empatikus és kísérleti 

fázisok jelentik; érdekesség azonban, hogy ezek nem függenek közvetlenül össze a termék megvásárlásának 

szándékával, a márkával kapcsolatos emlékeztető hatással, vagy a vele szemben fennálló attitűd változásával 

(Hill – Mazis 1986).  
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A zenék érzelmekre, hangulatra és preferenciákra gyakorolt hatásának vizsgálatával 

nemcsak a kommunikáció, pszichológia, zeneterápia területén, hanem a vásárlói 

magatartás kapcsán is találkozhatunk (Alper–Alpert 1989). Tovább árnyalja a vizsgálati 

eredmények értelmezését az is, hogy a zenék egyes jellemzőinek vizsgálataival kapcsolatos 

tapasztalatok szempontjából sok esetben szimmetria figyelhető meg a kutatásban 

alkalmazott értékpárok, válaszlehetőségek között
125

. Hasonlóképpen, ugyanazon hirdetés 

eltérő reklámzenék mellett kifejtett hatását vizsgálva kimutatták, hogy bár az adott hirdetés 

kedveltségét alapvetően nem befolyásolta a zene által közvetített hangulat, a válaszadók 

által pozitívan megítélt hirdetések esetében növekedett a figyelemfelkeltő hatás nagysága, 

míg negatív megítélés alá eső reklámok esetében a hatás fordítottnak mutatkozott (Gorn et 

al. 2001). A reklámzenék nemekre gyakorolt eltérő hatását is vizsgálták a reakciók 

megfigyelésére, illetve a hangerő és időérzetre irányuló speciális vizsgálatokon keresztül 

(Kellaris – Altsech 1992; Lacher 1994). Szintén e problémakört vizsgálva a zene jellege, 

illetve hangereje által keltett „komfort–érzet” és a zenei elemek, struktúrák feldolgozási 

nehézségének szerepét emeli ki Wansink (1992).  

A reklámfilmek és zenéjük közti kapcsolat kiaknázása is hatékony eszköze lehet egy 

reklám sikerességének megalapozásához. Az üzenet által közvetíteni kívánt, termékekkel 

kapcsolatos érzelmek, asszociációk nagyobb mértékben lehetnek képesek hatni a nézőkre, 

amennyiben a fenti összefüggés markánsan megjelenik a filmben (Bolivar et al. 1994). A 

zenék képi elemekkel való viszonya kapcsán fontos, hogy megvizsgáljuk az adott 

kontextust, s figyelembe véve a reklámfilmben található vizuális és verbális jelek 

összességét (Bode 2006).  A filmek zenékkel való egyezésének tükrében a termékkel 

kapcsolatos negatív és pozitív kifejezések felidézésére gyakorolt hatását is kutatva azt 

tapasztalták, hogy a nyugodt, illetve zavaros hatást keltő zenék eltérő mértékben voltak 

képesek támogatni a termékkel kapcsolatos jelzők felidézését. A nyugodt zenék alapvetően 

támogatták az emlékezeti hatást, a pozitív jelzőket a nyugodt zenék esetében, míg a negatív 

jelzőket a zaklatottabb zenék esetében nagyobb arányban tudták felidézni a vizsgálatban 

résztvevők. Az előbbiek mellett a nyugodt zenék és képi információk együttes alkalmazása 

esetében is sikeresebbnek bizonyult a pozitív jelzőkkel kapcsolatos emlékezeti hatás 

                                                 

125
 Erre példa lehet a dúr és moll modalitások és a hallgatókra az arckifejezéseken keresztül mért hatás 

vizsgálati eredményei (Infante–Berg 1979). Az egymás ellentéteinek tekinthető zenei hangzások nem 

feltétlenül tükröződnek vissza a megfigyelt reakciókban.  
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elérése (Becker – Olsen 2006).  Lényeges megfigyelés e területen az is, hogy az emlékezeti 

hatás tekintetében a zene és a képi világ összefüggése – a zene és a verbális információk 

viszonyához képest – lényeges szerepet tölt be a fogyasztók emlékezetére gyakorolt hatás 

szempontjából (Stewart – Punj 1998).  

3.1.2 Zenék a vásárlás helyszínén 

A vásárlás helyén sugárzott zenék vásárlókra gyakorolt hatásának elemzésével is 

találkozhatunk a Kotler–féle eladáshelyi atmoszféra–megközelítés és a szerepének 

vizsgálatainak kapcsán (Kotler 1974). Bár ezek közvetlenül nem köthetőek a televíziós 

reklámokban szereplő zenék hatásának vizsgálatához, azonban a zenék és a fogyasztók 

közti kapcsolat egyik lényeges határterületét alkotják, emellett értékes eredményeket 

tartalmaznak a zenék érzékelésével, megítélésével kapcsolatban. 

A tapasztalatok szerint a zenék jelenléte (Wilson 2003, Guéguen et al. 2007), illetve azok 

lassabb tempója és alacsonyabb hangereje tovább marasztalják a vevőket (Milliman 1982, 

1986, Wilson 2003), továbbá jellegük a termékválasztást is befolyásolhatja 

kiskereskedelmi környezetben (Areni – Kim 1993, North et al. 1999, Florack et al. 2012), 

emellett a zenék sebessége a vásárlás helyén elköltött összeg mennyiségére is számottevő 

mértékben, fordított irányban képes hatni (Milliman 1986; Caldwell – Hibbert 1999). 

Utóbbi hatás – kiegészülve a vásárlás valószínűségének növekedésével – megjelent abban 

az esetben is, amikor az adott áruház egy–egy osztálya által megcélzott vásárlói bázishoz 

illeszkedő szerepű – háttérben maradó, illetve előtérbe kerülő – zenék hatását vizsgálták
126

 

(Yalch – Spangenberg 1993), előbbiek azonban a vizsgálatban résztvevők belső 

hangulatával is magyarázhatóak (Kellaris et al. 1996). A zenék dinamikája, ritkábban 

jelenik meg a vizsgálatokban, a hangos zenék képesek csökkenteni a vásárlás helyszínén 

töltött időt (Smith – Curnow 1966).  A vásárlás helyén megfigyelhető hatásokkal Yalch és 

Spangenberg (2000) szintén foglalkozott. Bár ismert zenék esetében hosszabbnak érezték a 

válaszadók a vásárlással eltöltött időt, utóbbi valójában az ismeretlen zenék esetében 

hosszabb volt, a figyelemfelkeltő hatás az előbbi esetben magasabbnak bizonyult, emellett 

meglátásuk szerint az ismert zenék által keltett hosszabb időérzet különféle kognitív 

hatásoknak – emlékek, érzések által keltett érzések feldolgozásának – köszönhető. Az 

                                                 

126
 Megjegyzendő azonban, hogy a zenék hangulata tekintetében nem tapasztaltak kimutatható, számottevő 

különbségeket a kapcsolódó kérdőíves megkérdezés során 
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ismert zenék, főként az eredeti énekkel és szöveggel történő felhasználás esetén általában 

véve kedveltek a nézők körében (Allan 2014). A szolgáltatás helyszínén, figyelemfelkeltő 

erősségük tekintetében egymáshoz illeszkedő zenék és illatok hatását is vizsgálták. A 

vásárlók előnyösebben ítélték meg a vásárláshoz kapcsolódó környezetet, a vásárlási 

élményt jobbnak tartatták, illetve magasabb összegben vásároltak, szemben azokkal az 

esetekkel, amikor a két fenti inger egymáshoz kevésbé kapcsolódott a fenti ismérvek 

tekintetében (Mattila – Wirtz 2001). 

3.1.3 A zenék jellemzőinek hatása a reklámfilmekben 

A zenéket alapvetően úgy is meg lehet közelíteni, mint egy hangi elemekből álló, sajátos 

szintaktikával rendelkező rendszert; így az egyes elemei hasonlóan értelmezhetőek, mint a 

verbális kommunikáció egyes egységei (Bernstein 1976). A reklámokban alkalmazott 

zenék képesek lehetnek támogatni, illetve rontani a reklámfilm által keltett hatást (Wintle 

1978). A reklámzenék hatásának mérése azonban összetett problémának tekinthető, hiszen 

a reklámfilmek, egyszerre több csatornán, illetve eszközzel képesek hatni a nézőre. Ezek 

az elemek egymással különböző irányú és erősségű kölcsönhatásban képesek állni, így 

közülük egyet kiragadva nehéz egyértelmű következtetéseket levonni pusztán a zenék 

hatásáról (Anand–Holbrook 1986, Bruner 1990, Kellaris – Kent 1991). A szakirodalomban 

találkozhatunk zeneesztétikai jellegű vizsgálatokkal is, melyekben jelzők, jellemzők 

segítségével vizsgálták a reklámokban alkalmazott zenéket (Holbrook–Huber 1979, Szabó 

2013b).  

A reklámzenék területén általánosnak mondható vizsgálatot érintő problémának számít az 

is, hogy a klasszikus zeneelmélet összefüggései, szempont– és értékrendszere nem 

feltétlenül lehet önmagában alkalmas napjaink populáris zenéjének megfelelő 

definiálásához, megértéséhez (Bode 2006), emellett e zenék egyfajta filmzeneként történő 

alkalmazása, illetve érvényesülése további kérdéseket vonhat maga után. Elmondható 

azonban az is, hogy a zenékkel kapcsolatos szubjektív megítélések, vélekedések sok 

esetben fontosabbak lehetnek, mint a konkrét, szerkezetükre, felépítésükre vonatkozó 

jellemzők (Galan 2009). Amennyiben a reklámokat mégis különböző zeneelméleti 

paraméterek mentén kívánjuk jellemezni, azok idővel kapcsolatos tulajdonságai mellett a 

hangmagasság, illetve a zenei textúrák (Dowling and Harwood 1986), illetve – más 

megközelítések esetében – hangszínek számítanak a leggyakrabban kutatott csoportoknak 



60 

 

(Bruner 1990), az időbeli ismérvek közül pedig kiemelendő a tempók vizsgálata (Milliman 

1982, 1986).  

A klasszikus zeneelméletben megtalálható hangulati jellemzők megjelenését vizsgálta, s 

igazolta dúr és moll modalitások változtatásával Hevner, majd kibővítve korábbi kutatását, 

további zeneelméleti paraméterek hangulatra gyakorolt hatását vizsgálta, tempók, 

ritmusok
127

, hangerők szempontjából (Hevner 1935, 1936). Eredményei szerint a gyorsabb 

tempójú, változó és harsány ritmusú, élénkebb dinamikájú
128

 zenék jobb kedvűnek, 

méltóságteljesebbnek, játékosabbnak, vidámabbnak, míg a mélyebb hangnemekben írt, 

lassabb
129

 és halkabb zenék szomorúnak, borongósnak, álomszerűnek, illetve 

szentimentálisnak bizonyultak. A figyelemfelkeltő, vonzó, intenzív hatású zenék 

jellemzőinek Berlyn a gyors, hangos, szabálytalan, kiszámíthatatlan, míg ezek 

ellenpárjaiként a lassú, monoton, kiszámítható szerkezetű zenéket jelöli meg (Berlyn 1971, 

idézi Caldwell és Hibbert 1999).  

A zenék különböző jellemzői közül szintén a tempók hatását vizsgálva Seidman (1981) azt 

tapasztalta, hogy a gyorsabb zenék örömet és izgatottságot, míg a lassabb zenék 

szomorúbb hangulatot, illetve nyugalmat eredményeztek a vizsgálatban résztvevőknél. 

Rádióreklámok zenéjének tempóját vizsgálva Brooker és Wheatley (1994) bár nem talált 

kapcsolatot a gyorsabb sebességű zenék fogyasztókra gyakorolt pozitív hatása 

szempontjából – a reklám felidézése, illetve a vásárlási hajlandóságra nézve – azonban a 

zene reklámban való megfelelő pozícionálása – azaz a kezdéskor való megjelenítése a 

háttérzenei szerephez képest – fontos szempontnak bizonyult
130

 (Brooker – Wheatley 

1994). Egy, a kísérlethez kreált televízió reklámban 60–90–120 bpm tempóval rendelkező 

ismert és ismeretlen zenék által elért emlékezeti hatást vizsgálva elmondható, hogy a 

lassabb és ismert zenék tekintetében volt megfigyelhető növekedés a reklám felidézésének 

                                                 

127
 A ritmusról és a tempóról elmondható, hogy képesek kvázi önkéntelen, motorikus jellegű reakciókat 

kiváltani a hallgatókból (Fraisse 1982).  

128
 A változó tempójú, dinamikájú, repetíciókat tartalmazó, alapvetően tánczenei lüktetésű zenék képesek 

lehetnek kiemelni a zenei struktúrák hatását a reklámokban (Wallace et al. 1995). 

129
 A mollban írt zenék gyakoribb lassúsága a nyugati zeneelmélet szerint a moll–hangrendszerhez 

kapcsolódó nehezebb játszhatósághoz, énekelhetőséghez is köthető (Meyer 1956). 

130
 A zenéket az első részben szerepeltető hirdetések hasonló emlékezeti hatást eredményeztek, mint a 

pusztán termékismertető jellegű reklámok. 
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kérdésében; ismeretlen zenék esetében nem tapasztaltak különbséget a különböző zenei 

sebességek kérdésében. Megismételve a kísérletet azonban azt tapasztalták, hogy a 

kísérletükben közepes, 90 bpm–mel jellemezhető tempójú zenék vizsgáztak a legjobb 

„eredménnyel” e szempont alapján (Hahn – Hwang 1999).  

Különböző tempók – gyors, közepes, lassú – és tonalitások – dúr, moll és atonális zenék – 

hatását vizsgálta Kellaris és Kent (1991), egyenként változtatva azokat. Dúr hangnemek 

esetében a közepes tempókat, míg a másik „két modalitás” esetében a gyorsabb zenéket 

kedvelték leginkább a válaszadók. Hasonlóképpen, dúr hangnemben írt dallam pozitív 

hatását figyelték meg szomorú, illetve semleges arckifejezések megfigyelésével, illetve 

kellemetlen helyzetek esetében, azonban fordított irányú kapcsolat már nem volt 

megfigyelhető összefüggés a vizsgálatok során (Infante – Berg 1979). A megszokott és 

gyakorinak tekinthető zenei struktúrák dúr hangnemben írt zenék esetében jellemzőbbek, s 

emocionális hatásuk tekintetében nyugodtság, elégedettség hatását keltik a hallgatókban, 

míg a moll hangnemben írt zenék komplexebbnek, kétségekkel telibbnek, erőteljesebbnek, 

hatásukat tekintve szomorúbbnak, fájdalmasabbnak mondhatók (Meyer 1956). Szerkezetük 

szempontjából pozitívabb hangulatúnak tekinthető Bach zenéket lejátszva a hallgatók 

kedve is jobb lett, emellett érdekes eredménye ugyanezen vizsgálatnak, hogy a 

termékekhez kapcsolódó érzések, hangulatok nem mutattak szignifikáns összefüggést a 

zenék hangulatával, azonban a termékválasztást befolyásolták; érdekes módon a 

szomorúbb zenék lejátszása növelte a termékek eladásait
131

 (Alper – Alpert 1989). 

A fentiekhez hasonló céllal, közepes tempók, illetve a modalitások zenék sebességére 

gyakorolt hatását, valamint a zenék által keltett ingerek hatásán keresztül vizsgálta tovább 

Kellaris (1992) a zenéket, s jutott hasonló eredményre. A zenék hangerejének hatását 

kutatva azt tapasztalta Kellaris és Altsech (1992), hogy a hangosabb zenék – melyek 

alapvetően vonzóbbnak számítanak a korábbi vizsgálatok szerint – hosszabbnak hatnak a 

hallgatók számára. A vizsgálatban résztvevők által érzékelt tempóra, illetve az eltelt időre 

gyakorolt hatását mérve azt tapasztalták, hogy mindkét fenti, idővel kapcsolatos ismérvre 

hatással van a zene hangereje – melyet a hangerő függvényében emelkedő mennyiségű 

feldolgozandó információ mértékével hoznak összefüggésbe –, azonban az eltérő 

                                                 

131
 A termékek jelen esetben üdvözlőkártyák voltak. 
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hangulatban lévő személyek esetében ez a hatás különböző mértékben volt megfigyelhető. 

Az affektív állapot valamelyest csökkentette az idő hosszának érzetét, míg a 

figyelemfelkeltő hatás is valamelyest csökkentette a tempó-érzetre gyakorolt hatást, tehát 

elmondható, hogy semleges hangulati állapot esetében nagyobb hatást tud kifejteni a zene 

hangereje (Kellaris et.al. 1996). Kellemes és kellemetlen háttérzenéket alkalmazva, szintén 

a reklám hosszának érzetét, illetve becslését vizsgálták nemek függvényében. 

Tapasztalatuk szerint a férfi válaszadók jellemzően pontosabban tudták megbecsülni a 

reklámok hosszát. Az előbbiek mellett szintén érdekes eredménynek számít, hogy míg a 

férfiak a kellemesebb zenék esetében érezték rövidebbnek a rádióreklám hosszát, addig ez 

a hölgyek esetében fordítva volt megfigyelhető (Kellaris – Mantel 1994). 

Hasonlóképpen, megkülönböztetve a tetszést, a figyelemfelkeltést és a meglepetést mint 

lehetséges reakciót a fenti tulajdonságokon (tempó, tonalitás és textúra) keresztül vizsgálta 

Kellaris és Kent (1993) a hallgatókra gyakorolt hatást. Míg a tempók változtatása az első 

két, fenti területre gyakorolt jelentős hatással volt, addig a tonalitás a tetszésre és a 

meglepetésre hatott elsősorban. Míg a különböző textúrák árnyalták a tempó hatását, a 

klasszikus zenék esetében a tetszést, a pop–zenék esetében pedig a figyelemfelkeltő hatást 

növelték. A zenei textúrák, a tonalitás, illetve annak változása is befolyásolta klasszikus 

zenék esetében a tetszéssel kapcsolatos reakciókat, ám mindezek mellett e kérdésre 

továbbra is egy komplexebb rendszer egyes elemeiként
132

 kell, hogy tekintsünk.  

Fontos kiemelni azonban, hogy valamelyest ellentmondások rajzolódnak ki e területen; a 

fentiek szerint alapvetően a gyorsabb zenék kedveltebbek a hallgatók között, azonban a 

vásárlói reakciók, viselkedések kutatásai a lassabb zenék alkalmazását tartják hasznosnak. 

A zenék pozitív hatása a közepes tempójú zenék esetében a mérsékelt figyelemfelkeltő, 

illetve kellemesebb, „vonzóbb” hatásuk miatt jelenhet meg (Kellaris 1992). A fenti 

jellemzők komplex hatását vizsgálva Wallace és munkatársai azt tapasztalták, hogy a dúr 

tonalitású, összetett harmónia–struktúrával rendelkező, staccato jellegű ritmusokkal 

jellemezhető, ismerős, a márkanevet is szerepeltető zenék alkalmazása kellemes, pozitív 

                                                 

132
 Érdemes a reklámzenék vizsgálata kapcsán megemlíteni a zenék művészi szempontból történő megítélését 

is; a megoldások egyedisége, zeneelméleti szempontból való korrektsége, a megítélésük kapcsán fennálló 

szubjektivitás számos kérdést vet fel a művészi és a marketing–orientált megoldások között fennálló 

feszültség mentén (Bradshaw et al. 2005). Lényeges az is, hogy a zenészek számára kiemelt fontosságú 

dalaik, zenéik reklámokban való szerepeltetése (Taylor 2013, Meier 2011).  
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érzéseket képes kelteni a hallgatókban, azonban felhívják arra is a figyelmet, hogy az 

egyes paraméterek különállóan nem feltétlenül képesek ezen érzések kiváltása (Wallace et 

al. 1995). Affektív jellegű üzenetek – a kísérlet esetében kifejezések – zenei harmóniák 

melletti értékelését is vizsgálták; míg a konszonáns
133

 akkordok pozitív hatást mutattak e 

téren, disszonáns
134

 akkordoknál ez a hatás már nem volt megfigyelhető (Sollberge et al. 

2003). 

3.3 A termékek, márkák és a reklámzenék közti kapcsolatok 

Egy másik irányzatként találkozhatunk a reklámzenék és márkák kapcsolatának 

vizsgálatával is (Brodsky 2011), mely – a fentiekhez hasonlóan – összetett, többféle 

aspektusból megközelíthető területnek tekinthető. A zenék vizsgálati szemszögéből nézve 

a termékek, a reklám képi világa, szlogenek, márkák egyaránt a zenéhez kapcsolódó 

többletjelentést hordozó összetevőként értelmezhetőek (Shevy–Hung 2013). A 

reklámzenék márkákkal
135

 kapcsolatos viszonyának vizsgálatai kapcsán egyfelől 

találkozhatunk a kommunikációs rendszerben, illetve hierarchiában betöltött szerepének és 

tulajdonságainak kutatásával, az egyes vizsgálati elemek a reklámok üzenetére, illetve a 

nézők érzéseire gyakorolt hatásának megfigyelésével, míg e terület másik fókuszában a 

márka–preferenciák és választások állnak (Basu et al. 1990). Alapvetően azonban 

elmondható, hogy a márkák, illetve a reklámüzenetek, illetve a zenék hangulatának, 

jellegének egyezése potenciálisan képes javítani a reklámfilm sikerét a márkával szembeni 

vélekedések, megítélés, valamint az emlékezetre gyakorolt hatás szempontjából (North et 

al. 2004). Ezzel együtt más vizsgálat során megfigyelték azt is, hogy a reklámüzenet és a 

háttérzenék között jelenlévő kedvező kapcsolat, avagy illeszkedés hiánya képes javítani, 

illetve rontani az üzenet hatását; Shen és Chen (2006) vizsgálata esetében a márkával 

kapcsolatos emlékek
136

 alakulása tükrében volt ez megfigyelhető, ráadásul ez a jelenség 

                                                 

133
 Azaz kellemes, természetes hangzású (Bőhm 1961). 

134
 Egy, vagy több kevésbé kellemes hangzást adó hangot tartalmazó harmónia (Bőhm, 1961). 

135
 A márkákkal kapcsolatban érdemes megjegyezni a földrajzi szempontból hangulatfestő és 

korszakértelmező, nosztalgikus hatású műfajok alkalmazását (Schroeder – Borgerson 2005, Chou – Lien 

2010, Szabó 2013b, 2013c). 

136
 Tapasztalataik alapján elmondható, hogy a reklámfilm irányában tanúsított figyelem nagyságának 

függvényében képes növekedni ez a hatás. 
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mind alacsony, mind magas termék iránti elkötelezettség mellett is jelentkezhet 

(MacInnis–Park 1991).   

Speciális, az adott termékhez készült reklámzene emlékeztető hatása szempontjából jobban 

képes szerepelni, mint a paródiák, tréfás zenék, valamint az eredeti, korábban már ismertté 

vált slágerek (Tom 1990), míg mások szerint ez a jelenség elmondható általánosan is, az 

ismert dalok hasznosak lehetnek egy adott termék vagy márka megítélésében is (Allan 

2014). Televízió műsorba ágyazott, különféle reklámfilmek által keltett hatásokat is 

vizsgálták zenei előképzettséggel rendelkező, illetve nem rendelkező válaszadók 

bevonásával. A kísérlet egyik eredménye, hogy a zenék alkalmazása pozitívan képes hatni 

az emlékezetre, míg a másik kérdésre, miszerint a zenei képzettség kérdésének 

tekintetében megfigyelhető–e különbség, nem tapasztaltak számottevő különbséget. 

Ezekből a tapasztalatokból arra következtetnek, hogy a reklámzenék megtekintése 

jellemzően egy alacsony figyelmi, illetve nem tudatos állapot közben történik a nézők 

számára, mely az előbbi két csoport számára egyaránt érvényesülni látszott 

(Alexomanolaki et al. 2006, 2007).  

Mások a reklám többi tényezőivel, illetve a vásárlóval szemben fennálló kapcsolatot 

keresték, kommunikációs kontextusba
137

 helyezve a bennük hallható zenéket. E 

megközelítés alapján olyan kulcstényezők kerülhetnek a kutatások fókuszába, mint a 

vásárló termékkel kapcsolatos elkötelezettsége, illetve viszonya, a kapott információk 

feldolgozási folyamata és körülményei, szociológiai tényezők, korábban ismerték–e már a 

reklámban hallott zenét, milyen asszociációk
138

 merülnek fel bennük a zenével, illetve a 

reklámmal kapcsolatban (Alpert – Alpert 1991, Holbrook – Schindler 1989). Ismert, 

populáris zenék hatását vizsgálva megállapították, hogy ezek képesek lehetnek növelni a 

reklámmal kapcsolatos termék-felidézést, míg az ismeretlen zenék növelik a nézők 

kognitív leterheltségét, így előbbiekkel szemben a felidézés terén rosszabb eredményt 

eredményeztek (Hahn – Hwang 1999). 

                                                 

137
 Találkozhatunk tágabb, a vásárlói magatartástól és a reklámzene atmoszféra–teremtő jellegétől eltávolódó, 

a problémakört tágabb materiális és társadalmi kontextusba helyező megközelítésekkel is (Brownlie 2009). 

138
 A zenével kapcsolatos korábbi emlékek többlet–tartalmakat képesek előhívni a nézőkből (Dowling 1986), 

azonban a dalszövegek is képesek lehetnek különböző hangulatok, érzések kiváltására (Alpert– Alpert 1991). 
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Míg általában az emocionális üzenetek márkaválasztásra gyakorolt potenciális, pozitív 

hatását tartják lényegesnek (Rossiter – Percy 1991), addig a zene jelenlétének, vagy 

hiányának kérdését tekintve az érzelmek típusára, illetve a márkaválasztásra gyakorolt 

hatásával kapcsolatban egy másik kísérlet során a reklámok felében alapvetően nem 

tapasztaltak számottevő különbséget. Ezzel szemben az egyes, eltérő témájú hirdetések 

esetében különböző eredményeket tapasztaltak, sőt, a zene jelenléte képes volt rontani a 

reklámfilm által keltett pozitív érzéseket
139

 (Morris – Boone 1998). Szintén a zene 

alkalmazásának és hiányának márkával kapcsolatos affektív folyamatoknak, illetve hitek, 

vélekedések, prekoncepciók alakításával kapcsolatos képességeire volt Middlestadt 

munkatársaival (1994) kíváncsi. Eredményeik szerint az egyébként kedvelt zene jelenléte 

pozitív hatással lehet a termékkel kapcsolatos vélekedésre, illetve kognitív megítélésre, 

folyamatokra, valamint ez pozitívan befolyásolhatja a vásárlói attitűdöt is. 

Gorn (1982) vizsgálata szerint a zenék a reklámfilm háttértényezőjeként képesek lehetnek 

összekapcsolódni a termékekkel, melyeknek reklámjában szerepelnek, s akár a 

termékválasztásra is hatással lehet. Kísérletei során a termékről minimális információval 

látták el a fogyasztókat, miközben kedvelt, illetve kevésbe kedvelt zenéket játszottak le a 

vizsgálatban résztvevőknek, s így különféle reakciók, illetve termékpreferenciák adódtak. 

A vásárlás helyszínén megjelenő háttérzene, mely a termék reklámjából már ismerős volt a 

vásárlók számára, a márkával szembeni pozitív általános megítélés esetében képes volt 

növelni a konkrét termék megvásárlásának valószínűségét. A többi, a márkához tartozó 

más termékek vásárlása azonban ezzel párhuzamosan valamelyest csökkent, illetve a 

márkával kapcsolatos preferenciát is pozitív irányban befolyásolta (Florack et al. 2012). A 

vásárlási döntéshez kapcsolóan megjegyzendő az is, hogy a termékkel kapcsolatos érzések 

összekapcsolódhatnak a zenéhez jellemzően kapcsolódó szituációkkal, érzésekkel, így a 

zene ilyen téren is képes számottevő eleme lenni a vásárlással és a termékkel kapcsolatos 

kontextusnak (Hung – Wyer 2009). 

A reklámfilmek üzeneteinek és az alkalmazott zenék egyezése, valamint az utóbbiakkal 

kapcsolatos élmények, emlékek és a termékek megvásárlásával kapcsolatos érintettség, 

illetve elkötelezettség mértéke közötti kapcsolatot is vizsgálták. A tapasztalatok alapján 

                                                 

139
 Ezek a hatások azonban hasznosak lehetnek abban az esetben, ha valamilyen morális üzenetű reklámról, 

felhívásról van szó. 
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elmondható, hogy az üzenet és zene kapcsolatának megléte képes lehet erősíteni az érzelmi 

reakciókat, illetve a film figyelemfelkeltő hatását alacsony illetve magas vásárlói 

érintettség esetében, azonban a zenével kapcsolatos emlékezeti hatás képes lehet elterelni a 

reklám üzenetét magas elkötelezettség szint esetében. A fentiek mellett megfigyelhető volt 

az is, hogy a fenti egyezés hiánya negatív irányban hathat a nézők reklámmal kapcsolatos 

érzéseire (MacInnis – Park 1991). Az alkalmazott zene műfaja és a film helyszíne 

szempontjából vett kulturális kapcsolódás tekintetében Hung (2000) azt tapasztalta, hogy 

míg az egyezés képes növelni a reklám üzenetének hatását, addig ennek hiánya eltérő, 

alternatív jelentéseket és üzeneteket eredményeztek. Kulturális kapcsolódást vizsgált Yeoh 

és North (2009) is; kísérletük során különböző távol keleti országok zenéi és azok 

ételeinek felidézése bár vegyes képet mutatott, azonban az esetek egy részében – indiai 

zenék és ételek tekintetében – kimutatható
140

 volt a kapcsolat
141

. A reklámok és zenéik 

szempontjából megfigyelhető kulturális kapcsolódás más vizsgálatokban is különbségeket 

képes mutatni, azonban elmondható az is, hogy az egyes országok zenei hagyományai 

ritkán, illetve kevésbé markánsan jelennek meg (Szabó 2013b, 2013c). Létező és fiktív 

egyetemek reklámjaiban klasszikus és populáris zenét alkalmazva más attribútumokat 

kapcsoltak hallgatók az intézményekhez; míg előbbiek esetében kifinomult, a tanulási 

körülményekkel kapcsolatos jellemzők kerültek kiemelésre a válaszadók körében, addig 

utóbbiaknál a hallgatói életforma szórakozással teli, hedonista vetülete került kiemelésre 

(Oakes – North 2013). Egy kísérlet résztvevői által kedvelt műfajú zenék alkalmazásának 

nyomán szintén azt tapasztalták, hogy e reklámok – közvetlen és közvetett szempontból is 

– kedvezőbb hozzáállást eredményeztek a termék, illetve a márka irányába (Redker–

Gibson 2009). Hasonlóan a fentiekhez, a márkákkal szembeni elkötelezettség 

függvényében vizsgálták a különböző háttérzenék sikerét; magas elkötelezettség esetében 

az olyan emocionális hatások, hangulatok mutattak szignifikáns hatást, amelyek a 

közömböshöz képest valamilyen – pozitív, vagy negatív irányban – eltolódtak, míg 

alacsony elkötelezettség esetében pozitív hangulatú emóciók jelenléte mutatkozott 

sikeresnek (Bozman et al. 1994). Kulturális kapcsolódás esetében is vizsgálták az egyezés 

                                                 

140
 Schubert (2010) a kapott eredményeket inkább a zene figyelemfelkető hatásának, illetve a hallgatók 

hangulatának tulajdonítja a kapott eredményeket. 

141
 Érdekes tapasztalat volt az is, hogy a kulturális érintettség vagy kötődés az esetek egy jelentős részében 

nem volt számottevő hatással a kapott eredményekre.  
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hiányának hatását; a zene jellegének reklámüzenettel való kapcsolata növelheti a márkával 

kapcsolatos emlékezeti hatásokat (Shen – Chen 2006). Autóreklámok vizsgálatán keresztül 

azt is tapasztalták, hogy a válaszadók magasabb arányban tudták felidézni az adott 

reklámfilmet, amennyiben egy rövid részt hallottak az eredeti reklámból, mint amikor a 

termék nevét hallották (Stewart et al. 1990). A zenei struktúrák által a nézőkben kiváltott 

hatások képesek lehetnek hozzájárulni a márkákkal kapcsolatos attitűdökhöz, emellett a 

kommunikációs hatás, illetve üzenete szempontjából az is lényeges, hogy a márkanevek 

jelenjenek meg a zenében (Wallace et al. 1995). 

Amennyiben a termék kevésbé rendelkezik objektívnek tekinthető előnyökkel, a reklámok 

képi és zenei összetevői a leendő vásárlók meggyőzésének hatásos eszközei lehetnek 

(Batra–Ray 1983)
142

. Megfigyelték azt is, hogy a termékekkel kapcsolatos attribútumokat 

tartalmazó reklámüzenetek esetében a kognitív érintettség szempontjából a zenék 

zavaróak, figyelem–elterelőek is lehetnek a nézőkre (Park–Young 1986). Reklámok 

idősebb fogyasztókra gyakorolt hatását vizsgálva azt tapasztalták, hogy a termékkel 

kapcsolatos attitűdöt a zenék jelenléte alapvetően nem befolyásolta, azaz jelenlétük nem 

hatott zavaróan a kérdéses korosztály figyelmére a reklám üzenetének feldolgozásának 

tekintetében, mi több, a zene és a termékinformációk együttes szerepeltetése kedvező 

eredményhez vezetett a termék megvásárlása iránt megmutatkozó hajlandóság 

szempontjából (Gorn et al. 1991). A zenék szerkezeti elemeire és várható keresletre 

fókuszálva mások megismételték a fenti, Gorn által elvégzett kísérletet, azonban nem 

tapasztaltak hasonló összefüggéseket a kedvelt, illetve kevésbé kedvelt zenék tekintetében 

(Kellaris – Cox 1987).  

A márkákra, úgy is tekinthetünk, mint feltételes ingerekre, a zenére, pedig mint egy 

feltétlen ingerre, melyek együttesen emocionális hatást fejthetnek ki a nézőkből, s ennek 

eredményeképpen befolyásolhatják a márkáról kialakult képet (Alper – Alpert 1989). 

Megvizsgálták a zene jelenlétének hatását a kognitív érintettség tekintetében, s azt 

tapasztalták, hogy a zene jelenléte mellett utóbbi hatása alacsonyabbnak bizonyult, míg ez 

a jellemzően érzelmi alapú érintettség esetében fordítva volt megfigyelhető, azonban a 

márkákkal szembeni attitűdöt nem befolyásolta a zenék jelenléte, vélhetően azért, mert a 

                                                 

142
 Huron (1989) logikáját követve reklámzenék által keltett érzések és emlékek vizsgálatát végezte el 

Horváth Dóra és Mitev Ariel (2007), s jutott a fentieknek hasonló következtetésre. 
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kérdéses zenék nem eléggé illeszkedtek a termékhez, illetve a kérdéses területhez. 

Elmondható azonban az is, hogy alacsony elkötelezettség esetében a nézők körében a zenét 

tartalmazó reklámfilmekkel képviselt márkák jobb eredményekkel szerepeltek azokhoz az 

esetekhez képest, amikor a filmekben nem szerepelt zene (Park – Young 1986), valamint 

az is, hogy a kapcsolódó dalszövegek is segíthetnek a termék, illetve a márka 

megítélésének javításában (Chou – Lien 2010). Hasonlóan, alacsony termék iránti 

elkötelezettség, illetve érdeklődési szint mellett rádióreklámok vizsgálatán keresztül 

Zander (2006) a zene műfaja és a termék megvásárlására mutatkozó hajlandóság 

szempontjából nem talált kapcsolatot, azonban a márkával, illetve hirdetővel szembeni 

megítélésre ezek gyakoroltak pozitív hatást. Fontos arra is kitérni, hogy számos esetben a 

zenék, konkrét dalok markáns – adott esetben akár emblematikusnak
143

 is nevezhető – 

elemei is lehetnek az adott márka marketingkommunikációs folyamatainak (Elliot 2010, 

Doyle 2011, Blau 2011, Graakjaer 2015). A zenék, illetve audio–azonosítók tekintetében 

azonban továbbra is érdemes hangsúlyozni, hogy ezek szerepe kultúránként, nyelvenként 

eltéréseket mutathat (Tavassoli – Han 2002).  

  

                                                 

143
 Számos esetben ez jelentős mértékben képes a kérdéses dalok, illetve előadók zene–piaci sikerére is hatni 

(Hampp 2011, DiCrescenzo 2011, Daniels 2007). 
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4. A kutatás módszertana és hipotézisei 

Kutatásom során televíziós reklámokat vizsgáltam. Három márkaérték top-lista alapján 

elvégzett saját besorolást alkalmaztam, az így kapott halmazba tartozó legértékesebb 

márkák reklámfilmjei képezték a vizsgált mintát
144

. 

A hipotézisek és az alhipotézisek a szakirodalmi és a korábbi reklámzenei vizsgálataim 

során nyert tapasztalatok, illetve az alább ismertetésre kerülő kritériumok 

eredményeképpen kapott minta alapján kirajzolódó jellegzetességek és összefüggések, 

valamint az előbbiek kapcsán felmerült kérdések, illetve feltételezések alapján kerültek 

kialakításra. 

4.1 A kutatás hipotézisei 

Az első hipotézis célja, hogy a zenék hangulatát és hangzásbeli intenzitását befolyásoló 

alapvető zenei jellemzők vizsgálatán keresztül képet kapjunk a legsikeresebb világmárkák 

mintában szereplő reklámfilmjeinek zenéiről. Ezek a zenei alap-jellemzők a modalitás, a 

tempó és tempótartomány, a metrum valamint az egyes funkcionális részek dinamikai 

tulajdonságai. A dinamikai jellemzők esetében a vizsgálat a zenében bekövetkező változást 

– mint a fokozás alapvető eszközét is érinti. Korábbi vizsgálataim szerint a reklámzenék az 

esetek többségében nélkülözik az egyedinek, illetve komplex hangzásúnak tekinthető 

megoldásokat (Szabó 2013a, 2013c).  

H1. A reklámokban alkalmazott zenékre általánosnak tekinthető, kevésbé intenzív vagy 

komplex hatású zenei megoldások jellemzőek. 

 H1a. A reklámzenékben leggyakrabban a dúr (ion) modalitások kerülnek 

alkalmazásra. 

 H1b. A reklámzenékre jellemző tempók normál-eloszlást mutatnak. 

 H1c. A tempó szempontjából az átlagos-, átlagosnál lassabb-, kimondottan lassú 

tempójú, valamint gyors zenék azonos gyakorisággal fordulnak elő.  

 H1d. A reklámzenék esetében a páratlan, vagy komplex metrumok előfordulása 

marginális. 

 H1e. A reklámzenék dinamikája eltolódást mutat az erőteljesebb hangzások 

irányába, valamint a reklám egészére nézve megjelenik a dinamikai fokozás.  

                                                 

144
 A lista kialakítására a 4.3 alfejezetben térek ki részletesen. 
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A második hipotézis a reklámzenében és a filmben fellelhető események, momentumok, 

illetve köztük fennálló kapcsolat mögött megfigyelhető koncepciók, illetve ezek hiányára, 

valamint az intenzitás-index, mint a zenei figyelemfelkeltés eszközének eloszlására 

irányul. E hipotézis-csoportban a reklámok és zenéik vizsgálata alapján feltételezésre kerül 

az egyes hangi és képi eszközök kapcsolatának megléte, mely potenciálisan képes lehet a 

reklámfilm nézőre gyakorolt hatásának növelésére. A hipotézis-csoport a kapcsolat 

erőssége mellett érinti a megfigyelhető kapcsolat jellegét, valamint az esetlegesen 

párhuzamosan érvényesülő koncepciók megjelenését is. A tapasztalatok alapján 

feltételezhető, hogy a kapcsolat hiánya, illetve a pontatlanságok rontják a nézőkre 

gyakorolt hatást jellegét és minőségét, így kedvezőtlen tényezőként is tekinthetünk e 

jelenségre. Emiatt a hibás szerkesztésekkel, pontatlanságokkal is külön alhipotézis 

foglalkozik. A hipotézis-csoport utolsó eleme a zenei alapjellemzőkből, valamint a 

kapcsolat jellegéből, továbbá az egyes, képi-hangi kapcsolat területén intenzitást növelő 

eszközök alkalmazásából építkező komplex zenei intenzitás-index eloszlásának 

vizsgálatával foglalkozik. 

H2. A képi és hangi események összekapcsolása többféle eszköz segítségével, jellemzően 

számottevő mértékben megjelenik, azonban gyakran figyelhetőek meg szerkesztésbeli 

hibák.  

 H2a. A reklámfilm és a zenéje között a reklámok többségében jelentős, vagy 

kimondottan erős kapcsolat figyelhető meg.  

 H2b. A képi és hangi események szoros összekapcsolása leggyakrabban pusztán a 

filmbeli vágásokon és a zenei ütemek összehangolásán keresztül jelenik meg.  

 H2c. A film és a zene szerkezete, története között az esetek többségében több 

típusú összehangolás is érvényesül.  

 H2d. A reklámok többségében megjelenik valamilyen zenei szerkesztési hiba.  

 H2e. A reklámzenék intenzitás-indexe a normálishoz közeli eloszlást mutat.  

 H2f. A reklámzenék többségében korábban nem ismert/létező, jellemzően a 

reklámfilmhez készült zenék szerepelnek.  

A harmadik hipotézis fókuszában a zenei paraméterek és a reklám más, nem-zenei 

jellemzői között fennálló kapcsolatok vizsgálatával foglalkozik. Célja, hogy olyan 

csoportokat, megoldásokat, illetve összefüggéseket térképezzen fel, melyek együtt történő 

alkalmazása gyakorinak mondható, illetve különböző magyarázó erővel, de 
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összetartozónak tekinthető. A műfaj mint a zenei alapváltozókat jelentős mértékben 

meghatározó zenei jellemző külön alhipotézisben kerül vizsgálatra. Az utolsó két 

alhipotézis a reklámzenei jellemzők, megoldások és termék iparága, valamint a reklámfilm 

marketingkommunikációs jellemzői között megfigyelhető összefüggésekre terjeszti ki a 

vizsgálatot.  

H3. Zeneelméleti szempontból megkülönböztethetőek összefüggő megoldások, zenei 

jellemzők.  

 H3a. A zenék műfaja jelentős mértékben képes hatni a vizsgált zenei 

alapváltozókra (tempó, modalitás, dinamika).  

 H3b. Megfigyelhetőek olyan zeneelméleti jellemzők (metrum, tempótartományok, 

modalitások, dinamikai tartományok), melyek egymással szoros összefüggéseket 

mutatnak. 

 H3c. A zeneelméleti paraméterek összefüggést mutatnak a reklámfilm 

koncepciójával.  

 H3d. A zenei alapváltozók iparág-specifikus jelleget képesek mutatni.  

Összefoglalóan tehát az első hipotézis elősegíti, hogy a zenei összetevők, mint a reklámok 

üzenetének céljához hozzájáruló építőkockákként kerüljenek megismerésre. A második 

hipotézis célja, hogy bemutassa és elhelyezze a zenék funkcióját és koncepcióját 

reklámfilmekben, valamint az is, hogy megvizsgálja a zenei jellemzők, illetve megoldások 

eredményeképpen adódó zenei intenzitást, illetve annak megjelenését a reklámfilmekben. 

A harmadik hipotézis egyfelől bemutatja a műfajok és az egyes zenei jellemzők között 

kirajzolódó kapcsolatokat, ezáltal összekötve az egyes hangzásbeli ismérveket, másfelől 

bemutatásra kerülnek a zenei jellemzők és a reklámfilm, valamint a termékek jellege 

között felfedezhető összefüggések. 

4.2 A kutatás során felhasznált módszerek 

A vizsgálat fókuszában zeneelméleti és a reklámmal kapcsolatos 

marketingkommunikációs, valamint a reklám tárgyával, annak jellegével kapcsolatos 

jellemzők, ismérvek álltak, melyeket leíró, illetve magyarázó statisztikai módszerek 

segítségével elemeztem. A reklámokkal és a bennük hallható zenékkel kapcsolatos 

ismérvek többségének vizsgálata nominális mérési szintű változókkal történt, ezek mellett 

ordinális szintű változók is alkalmazásra kerültek. A második, illetve harmadik 
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hipotézishez kapcsolódóan, a reklámzenék intenzitásának vizsgálatához egy több 

jellemzőből táplálkozó, komplex, a reklámzenék intenzitásának reprezentálására szolgáló 

metrikus mérési szintű mérőszámot
145,146

 alkalmaztam
147

.  

A hipotézisekkel kapcsolatos vizsgálatok során felhasznált módszerek két részre 

bonthatóak; míg az első hipotézisek igazolásához főként leíró statisztikai eszközök 

felhasználása történt, addig a zenék és reklámfilmek, valamint a termékek között fellelhető 

kapcsolatok feltérképezése során magyarázó statisztikai módszerek kerültek alkalmazásra. 

A vizsgált jellemzők közti összefüggés méréséhez függetlenségvizsgálatot (kereszttábla-

elemzést), illetve variancia-analízist végeztem, egyfelől a rendelkezésre álló adatok típusai, 

az általuk adódó változók mérési szintjei, másfelől a vizsgálati eredmények nyomán adódó 

tapasztalatok indokolták a fenti módszerek alkalmazását. A vizsgálat során – annak 

kísérleti jellege miatt – 85 százalékos valószínűségi szint került alkalmazásra. A minimális 

elvárt elemszámmal
148

, illetve a szóráshomogenitással kapcsolatos elvárások teljesülésének 

eredményeit a dolgozat mellékletében található, releváns elemzési eredményeket 

tartalmazó táblázatokban szerepeltetem. 

4.2.1 A reklámok osztályozása a marketingkommunikáció szempontjából 

A második fejezetben bemutatott marketingkommunikáció főbb kérdéseinek megfelelő 

változók is részét képezték a vizsgálatnak. Ezek két szempontból is érdekesek lehetnek; 

egyfelől képet kaphatunk arról, hogy a legsikeresebb márkák milyen 

marketingkommunikációs megoldásokat, üzeneteket alkalmaznak jellemzően 

reklámfilmjeikben, másfelől ezeket összevetve a bennük felhasznált zenékre jellemző 

különféle zeneelméleti paraméterekkel olyan tapasztalatokat nyerhetünk, melyek 

önmagukban is gazdagíthatják a reklámzenékkel kapcsolatos tudás-halmazt. A fentiek 

                                                 

145
 A fenti zenei intenzitás-index segítségével való mérést azokban a reklámokban nem alkalmaztam, melyek 

csak a reklám végén hallható szignált tartalmaztak, így 3 reklámfilm kizárázásal összesen 247 reklám 

esetében került megállapításra a kérdéses mutató.  

146
 Az intenzitás-index más jellemzőkkel való kapcsolatának eredményei a 3. mellékletben találhatóak. 

147
 A mutató számítása a 4.2.2 alfejezetben kerül bemutatásra. 

148
 Tekintettel arra, hogy a számos kategória esetében alacsony előfordulással találkozhatunk a fenti 

kérdésekben, a reklámfilmek elemzésekor mind statisztikai-módszertani szempontból, mind az 

áttekinthetőség érdekében szükséges volt összevont kategóriákat alkalmazni. Az egyes cellákra vonatkozó, 

minimális elvárt elemszámmal kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiányok csökkentésére a szakmai, illetve 

módszertani szempontból indokolható lehetőségekhez mérten végeztem el a csoportosításokat.  
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mellett segíthetnek az egyes komplexnek tekinthető összefüggések feltérképezésében, 

illetve megértésében. Az alábbi marketingkommunikációs szempontok szerint kerültek a 

reklámfilmek értékelésre: 

 A reklám célja szerint; azaz tájékoztató, meggyőző, vagy emlékeztető reklámról 

van-e szó?  

 Az üzenet jellege szerint; azaz racionális, emocionális, valamint morális üzenetet 

tartalmaz?  

 Kik a reklámban elhangzó verbális információk forrásai (narrátor, szereplő, 

dalszöveg)?  

 Szerepel-e szünet a zenében? Ha igen, mely részében hallható? 

 Van-e egyértelműen azonosítható történet a reklámban?  

 Hány főszereplője van? Szerepelnek-e benne gyermekek, állatok mint 

marketingkommunikációs szempontból megkülönböztetendő szereplők?  

 Mikor jelenik meg a termék a reklámfilmben?  

A reklám tárgyát képező termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos kérdések a következő 

szempontokat ölelték fel: 

 A reklám tárgya szerint, azaz termékről, szolgáltatásról, vagy e kettő valamilyen 

együttes, egymástól elválaszthatatlan, azonban mindkettőt egyértelműen tartalmazó 

reklámról van-e szó?  

 Milyen iparághoz, illetve iparág-csoporthoz
149

 tartozik?  

 Tekinthető-e státuszszimbólumnak a termék?  

 Milyen fogyasztási döntés kapcsolódik a reklám tárgyához? 

4.2.2 A reklámfilmek zenei jellemzői 

A kutatás során a főbb zeneelméleti ismérvek mentén meghatározásra kerültek a zenék 

tempójával, metrumával, modalitásával, dinamikájával
150

 kapcsolatos jellemzők a mintát 

képező reklámfilmek esetében. Azzal a feltételezéssel éltem, hogy az egyes paraméterek 

építőelemekként képesek hozzájárulni a reklámfilm által kommunikálni kívánt üzenethez, 

azaz az egyes jellemzők hatnak a reklámzene által közvetített, nézőre, hallgatóra gyakorolt 

                                                 

149
 Az iparágak során a márkaérték-listák által alkalmazott kategorizálást vettem figyelembe. Az így 

megoszlások a 4.3 alfejezetben szerepelnek.  

150
 A reklámfilmben elhangzó zene dinamika-változása külön szempontként került kiemelésre. A dinamikák 

változása fontos szerepet képes betölteni a reklámfilmben, mivel a fokozás egyik lényeges eszközeként 

jelentős mértékben járulhat hozzá a film, az abban fellelhető történet, illetve üzenet hatásának növeléséhez. 
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hatásához. Másfelől ezek az egyes összetevők képesek növelni a reklámfilm zenéjének 

intenzitását, mely képes felkelteni, illetve lekötni a néző figyelmét, ezáltal szintén 

hozzájárulva az üzenet közvetítéséhez, kommunikálásához. A zeneelméleti szempontból 

komplexnek tekinthető megoldásokra mint a hallgató figyelmét nagyobb mértékben lekötő, 

illetve leterhelő, ezáltal az intenzitást növelő jellemzőként tekintek. A vizsgált főbb zenei 

alapjellemzők: 

 Műfaj 

 Tempó 

 Metrum 

 Modalitás 

 Dinamikai jellemzők 

Az idővel kapcsolatos tulajdonságokat a zenékben alkalmazott tempó és a metrum képezik. 

A zene tempója, azaz sebessége – a harmadik fejezetben bemutatott tapasztalatoknak 

megfelelően – hatást gyakorol a hallgatóra, míg a metrumra a zene lüktetésének alapvető 

mutatójaként érdemes tekintenünk (Hevner 1937, Rigg 1940, Milliman 1982, Kesztler 

1952, Bőhm 1961, Frank 1997, Márkus 2012). A tempó növelése képes hozzájárulni a 

zene intenzitásához, valamint pozitív hangulatához (Berlyne 1971), s támogatni a reklám 

üzenetét. Lényeges azonban az is, hogy a lassabb tempók inkább a komorabb, komolyabb 

hangulatok előidézését támogatják. A 4/4-től eltérő metrumok a zene szokatlan lüktetését 

adó jellemzőként képesek növelni annak intenzitását. A 6/8 és a 3/4 inkább légies, 

könnyed, keringő-szerű hangképet adva képes előbbi, általános zenei hatáshoz 

hozzájárulni, míg az egyéb metrumok a zene lüktetését képesek komplexebbé, kevésbé 

kiszámíthatóvá, ezáltal intenzívebbé tenniük.  

A modalitás, illetve a hangnemek a zene hangulatára, valamint a dallamok jellegére 

jelentős hatást gyakorol (Stout – Leckenby 1988, Kaminska 2000, Győrffy et al. 2009, 

Garay 1997, Kesztler 1952, Stout et al. 1990, Levine 1995). A hangnemekkel
151,152

 

                                                 

151
 A ion és az eol modalitások esetében az ezekkel közeli rokonságot mutató dúr, illetve moll hangnemeket 

ekvivalens fogalomként alkalmazom a dolgozatban. Ennek oka, hogy az angol nyelvű szakirodalomban a 

modalitás kifejezést alkalmazták a szerzők mindkét esetben, azonban a dúr és moll mint a két leggyakrabban 

a funkciós zenékben alkalmazott hangnem esetében indokoltnak látom mindkét elnevezés alkalmazását 

(Levine 1995, Frank 1997, Kesztler 1952).  

152
 A reklámokban hallható zenék csupán relatív modalitását vizsgáltam. Ennek egyik oka, hogy az abszolút 

tonalitások alkalmazása túl kis elemszámot eredményezett volna, mely a kereszttábla-elemzések esetében 

jelent módszertani problémát cellahiányok formájában. Másfelől az egyes abszolút tonalitások, illetve 
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kapcsolatban általában elmondható, hogy a “dúr” és “moll” modalitások számítanak a 

leggyakoribb modalitásoknak (Apel 1973), megjegyezve, hogy a modális rendszerben a 

hozzájuk tartozó elnevezések az ion és az eol. A modalitás a tempóhoz hasonlóan, 

alapvetően képes befolyásolni a zene hangulatát, míg a dúrban írt zenék inkább 

tekinthetőek pozitív kicsengésűnek (Infante – Berg 1979), azonban ezzel együtt kevésbé 

intenzív hangulatot képesek kölcsönözni a reklám zenéjének. A moll hangnem alapvetően 

érzelmesebb, egyszersmind komorabb, borongósabb hangulatot idézhet elő (Meyer, 1956). 

A dór a két fenti modalitás között egyfajta átmenetet képez, a mollhoz (eol-hoz) képest 

kevésbé negatív hangulatot sugároz, azonban a dúrhoz (ionhoz) képest markánsabb 

hangzást, jelleget mutat, s a jazz-ben (Levine 1995, Márkus 2012), illetve könnyűzenében 

széles körben elterjedt modalitásnak számít. Az egyéb modalitások kevésbé számítanak 

gyakorinak, hangzásuk így kevésbé szokványosnak tekinthető, így szintén képesek növelni 

a reklámzene intenzitását.  

A dinamika a műfajok által jelentős mértékben meghatározott zenei jellemző. A dinamikai 

jellemzőkre figyelemfelkeltő hatásuk miatt érdemes kiemelt figyelmet fordítani. A 

hangosabb zenék értelemszerűen intenzívebb hatást kölcsönöznek a reklám számára, 

azonban le is képesek terhelni a néző figyelmét, megjegyezve, hogy akár a halknak 

tekinthető zenék is képesek ezt a hatás, egyfajta alternatív megoldás formájában előidézni. 

Lényeges a dinamika változása is, mely képes alátámasztani a film történetét illetve 

koncepcióját.  

Kiemelendőnek tekinthető továbbá a reklám zárása, hiszen ezek a részek a reklámfilm 

üzenetének végkicsengéséhez képesek hozzájárulni
153

. A zenében szereplő szünet, illetve 

csend alkalmazása, melyek a fentiekhez hasonlóan jelentős mértékben képesek támogatni a 

történetet, valamint az üzenet hatását, szintén kiemelt szerepet kaptak az elemzés során.  

                                                                                                                                                    

hangnemek, bár a komolyzenében kiemelt szerepet játszanak, a különféle korszakokban eltérő 

attribútumokkal jellemezhetőek, emellett az elemzés többféle, egymástól jelentős mértékben eltérő műfajban 

íródott zene került elemzésre. Az előre elkészített, általános hangzású konzervzenék, valamint a speciális a 

reklámhoz készített háttérzenék gyakran nélkülözik az élő hangszerek alkalmazását, melyek a hangszerek 

sajátosságainak tükrében a gyakorlatban nagy mértékben képesek befolyásolni a hangnem kiválasztását.  

153
 A zárások jellegére, valamint dinamikájára, valamint utóbbi változására szintén külön jellemzőként 

tekintettem. 
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A zenei intenzitást mérő, illetve reprezentáló mérőszám az egyes intenzitással kapcsolatos 

alábbi ismérvek által felvett értékeknek megfelelően került kialakításra. Így a zenére 

jellemző modalitás, a tempótartomány, dinamika, dinamikai fokozás/változás, metrum, 

képi-hangi események összehangoltságának mértéke, szünetek jelenléte, valamint a 

zeneszerkesztési hibák hiánya „járultak hozzá” a mutatószám növeléséhez. A mutató 

értékének kialakítása során az egyes ismérvek tükrében adódó „pontszámok” részletesen a 

2. táblázatban láthatóak. 

2. táblázat: A reklámzene intenzitása mérésének kialakításához használt pontozás 

Jellemző 0 pont 1 pont 2 pont 3 pont 

Modalitás Dúr/ion Moll/eol Dór Egyéb 

Metrum 4/4 3/4 vagy 6/8 6/4 vagy 12/8 
5/4 vagy 

7/8 

Tempótartomány Közepes, vagy annál lassabb Gyors - - 

Dinamika 
Pianissimo, piano, 

mezzopiano 
Mezzoforte Forte Fortissimo 

Szignál dinamikája 
Pianissimo, piano, 

mezzopiano 
Mezzoforte Forte Fortissimo 

Dinamikájának 

változása 
Változatlan/decrescendo Crescendo - - 

Szünet alkalmazása Nincs Van - - 

Képi-hangi kapcsolat Minimális, alacsony Közepes 
Figyelemre 

méltó 
Erős 

Zeneszerkesztési hiba Van Nincs - - 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti összetevők képesek lehetnek támogatni a termékek, s ezáltal az egyes márkák 

reklámfilmjeinek sikerét, amennyiben azt az összefüggést vesszük alapul, miszerint a 

reklám részeiként a zenék különféle érzelmeket válthatnak ki a nézőkben. 

4.2.3 A reklámfilmek képi-hangi eseményeinek összefüggésének szempontjai 

A reklámfilmek és a zenéjük közötti kapcsolatot többféle szempontból is vizsgálhatjuk. 

Egyfelől érdemes meghatározni, hogy e két lényeges összetevő között milyen 

koncepcionális kapcsolat figyelhető meg, másfelől a reklámfilmek és zenéik elemzésekor 

elvégzett szakértői becslés segítségével
154

 meghatározott kapcsolat erőssége szintén 

                                                 

154
 A zenei jellemzők megismerését követően egy összefoglaló értékelés kapcsán kialakult kép után 

vizsgáltam meg újból a zenéket és a filmet. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva kerültek megállapításra a 

képi és zenei események közti kapcsolatok erősségeire vonatkozó értékelések, illetve a metrum–, és 
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segíthet abban, hogy képet kapjunk a reklámfilmek és a bennük alkalmazott zenék közötti 

kapcsolatról, ezáltal a reklám által közvetített üzenet intenzitásáról is.  

A  képi-hangi koncepciók és megvalósításuk osztályozása az alábbi szempontok szerint 

történt: 

 Képi és hangi események összekapcsolásának koncepciója, 

 Képi és hangi események közötti kapcsolat intenzitása, 

 Reklámzenék szerkesztésével kapcsolatos hibák, 

 Reklámzenékben alkalmazott szünetek szerepe, 

 Reklámban megjelenő történet és a termék megjelenése a képernyőn, 

 A korábban készült, ismert zene felhasználása
155

. 

 A vizsgálat e vetülete mögött az a feltételezés áll, mely szerint a reklámfilm képi és hangi 

összetevői és koncepciója között megfigyelhető összefüggés szorossága és több 

szempontból való megjelenése növeli a reklám sikerét a figyelemfelkeltő, illetve –fenntartó 

képességének, valamint üzenetének kommunikálása szempontjából. Ezzel párhuzamosan, 

egyfajta audiovizuális disszonancia megjelenésének eredményeképpen a szerkesztésbeli 

hibák, pontatlanságok potenciálisan ronthatják ezeket az előbbi hatásokat. 

4.2.4 A reklámozott termékek és marketingkommunikáció jellegének és eszközeinek 

jellemzői 

A vizsgálat célja szempontjából lényeges, hogy az egyes reklámok bemutatásra kerüljenek 

a termékek és az alkalmazott marketingkommunikációs eszközök jellemzői szempontjából. 

Az iparággal, termékkel, marketingkommunikációs céllal és fogyasztási döntéssel 

kapcsolatosan vizsgált jellemzők: 

 Termék/szolgáltatás iparága, 

 A reklámtevékenység célja, 

 Reklám üzenetének jellege, 

 Fogyasztási döntés súlya, 

 Termék státusza, 

 A reklámfilm szereplői. 

                                                                                                                                                    

szerkesztésbeli hibák feltérképezése. 

155
 További fontos kérdés az is, hogy a reklámban alkalmazott zene korábban már létező, gyakran akár 

széleskörűen ismertnek számító dal-e, illetve egy ilyen dalnak a reklámhoz igazított feldolgozásával állunk 

szemben, vagy valamilyen a reklámhoz készített filmzene került-e felhasználásra. 
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Iparággal, termékkel, marketingkommunikációs céllal és fogyasztási döntéssel 

kapcsolatban a főbb változók közül az első a termék vagy szolgáltatás iparági besorolása 

volt. Ehhez a márkalisták által alkalmazott, a különböző listákon elért helyezések közti 

különbségek ellenére is konszenzust mutató kategorizálást vettem alapul. Az egyes 

kategóriák a minta eloszlásával együtt a következő, 4.3 alfejezetben szereplő 4. ábrán 

láthatóak, míg a módszertani szempontból szükségessé vált összevonások után kapott 

csoportosítást az 6. ábra mutatja. A marketingtevékenység céljai szempontjából a 

tájékoztató, emlékeztető
156

, meggyőző reklámfilmeket különítettem el. A 

marketingkommunikáció célja szerint megkülönböztetésre kerültek az emocionális, 

racionális és morális reklámok. A fogyasztási döntés súlya szerint a napi fogyasztási 

cikkek, tartós fogyasztási cikkek
157

 és a szolgáltatások szerint történő kategorizálást 

alkalmaztam. A termékek státuszszimbólum jellege is a vizsgálat részét képezték. A 

marketingkommunikációs eszközök szempontjából a képi-hangi kapcsolatnál már 

bemutatásra került termék megjelenítése, valamint a filmben látható történet jelenléte 

mellett a film szereplői, azon belül a gyermekek és állatok szerepeltetése is 

megkülönböztetésre kerültek.   

4.3 Az empirikus kutatáshoz felhasznált minta főbb jellemzői  

Tapasztalva a fentebb tárgyalt, a márkaértékek meghatározásához kapcsolódó módszertani 

különbségeket – s az így kapott rangsorok között megfigyelhető eltéréseket, mint általános 

jelenséget –, a vizsgálatba sorolandó egyes márkák kiválasztásához a három lista 

(Brandirectory 2013, Ranking the Brands 2013, Millward Brown, 2013) összevetésével 

egy új sorrend adódott (3. táblázat). A listából kihagyásra kerültek azok a márkák, melyek 

a három módszer által meghatározott sorrend szerint nem szerepelnek legalább két top 

100–as kategóriában, azaz legalább 2 listán kellett, hogy e tartományban megjelenjen a 

kérdéses márka
158

. 

Disszertációmban a fenti módszer szerint meghatározott 50 legértékesebb márka 

reklámjainak feltáró jellegű, zenei és marketingkommunikációs szempontból történő 

                                                 

156
 Az emlékeztető reklámokon belül kiemelésre kerültek az imázs-formáló céllal készült reklámfilmek.  

157
 A tartós fogyasztási cikkeken belül megkülönböztettem az alacsony és magasabb értékű termékeket. 

158
 A vizsgálat nem tartalmazza a Google és Facebook reklámjait, mivel ezek a márkák nem alkalmaztak 

televízió–reklámot.  
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elemzése szerepel. Az egyes márkák 2012–2013-ban vetített reklámfilmjeinek 

összegyűjtése után a mintába történő besorolás következett. Mindegy márkának 5–5 

reklámfilmjét vizsgáltam, így összesen 250 film
159

 került elemzésre. A kiértékelés SPSS 

programcsomag segítségével történt
160

. Az egyes márkák reklámjainak kiválasztása során 

lényeges szempont volt, hogy lehetőleg a márka minél többféle termékének reklámfilmje 

kerüljön elemzésre, illetve az is, hogy ezek minél inkább különbözzenek a bennük 

fellelhető zenék jellege, stílusa tekintetében. 

3. táblázat: A kutatás során vizsgált márkák 

Helyezés Márka Helyezés Márka 

1. Apple 26. Wells Fargo 

2. Microsoft 27. ExxonMobil 

3. IBM 28. Intel 

4. Coca Cola 29. American Express 

5. AT&T 30. Honda 

6. Verizon 31. The Home Depot 

7. Amazon.com 32. Dell 

8. McDonald's 33. Movistar 

9. Walmart 34. Volkswagen 

10. GE 35. LG 

11. BMW 36. Oracle 

12. Toyota 37. Target 

13. HP 38. IKEA 

14. Samsung 39. Citi 

15. UPS 40. Cisco 

16. Orange 41. Santander 

17. Mercedes–Benz 42. Sony 

18. Ford 43. SAP 

19. Shell 44. Chase 

20. Nike 45. Chevron 

21. Vodafone 46. Siemens 

22. HSBC 47. T–Mobile 

23. Walt Disney 48. Pepsi 

24. Louis Vuitton 49. Nestlé 

25. Tesco 50. Subway 

                                                 

159
 A mintában elemzett filmek számát több jelenség is behatárolta. Egyfelől a márkalistákon való szereplés, 

illetve az elért eredmények a sorszám növekedésével jellemzően egyre nagyobb eltéréseket mutattak. 

Másfelől a reklámfilmek elérhetősége, továbbá a besorolási szempontoknak (időszak, egy márkán belül 

többféle termék és/vagy zene, a film hossza) történő megfelelésük is behatárolta a minta elemszámát.  

160
 A reklámok kiértékelése a vizsgált szempontok alapján egyenként - az alapváltozók értékeinek több, mint 

16000 kód manuális rögzítésével járt-, illetve az ezekből generált változók segítségével történt.  
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Forrás: Brandirectory, a Ranking the Brands és a Millward Brown márkalistái alapján saját 

besorolás 

A mintában szereplő márkák többsége esetében származási országukként az Egyesült 

Államok jelölhető meg. Számottevő mértékben találhatunk még német, illetve japán 

márkákat is, a fentiek a minta több mint háromnegyedét fedték le. A fennmaradó részben 

főként más európai, valamint egy ázsiai ország márkájának reklámjaival is 

találkozhatunk
161

 (4. ábra).  

4. ábra: A vizsgált márkák származási országa 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A márkák közel negyede valamilyen technológia-orientált iparághoz kapcsolódott. A 

második leggyakoribbnak  a kiskereskedelmi, valamint telekommunikációs tevékenységet 

folytató márkák voltak, egyaránt 14-14 százalékot képviselve. Utóbbiakhoz közeli, 12 

százalékos arányban szerepeltek pénzügyi szolgáltatók, valamint járműgyártással 

foglalkozó márkák a mintában.  

                                                 

161
 Érdekes tapasztalat, hogy az ázsiai márkák reklámjaiban alkalmazott zenék számottevően intenzívebbnek 

tekinthetőek (sig.: 0,037, illetve 3. melléklet). 
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5. ábra: A vizsgált reklámokban szereplő termékek, illetve szolgáltatások iparága 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Kisebb, 2-2 százalékos arányban találkozhatunk még olaj, illetve gáz kitermelésével és 

feldolgozásával, üdítőitalok gyártásával, vagy forgalmazásával foglalkozó márkákkal is (6, 

illetve 4 százalékban), továbbá logisztikai szolgáltatások nyújtó, gyorséttermi, élelmiszer, 

ruházkodás, szórakoztatással kapcsolatos, valamint vegyes, illetve konglomerátum jellegű 

gyűjtő-, illetve ernyő-márkákkal is (5. ábra).  

Tekintettel arra, hogy a fenti csoportosítás túl sok alacsony elemszámú előfordulást 

tartalmazó kategóriát tartalmaz, szükség volt összevonásokat végezni. Ez egyfelől az 

áttekinthetőséget is szolgálja, másrészt a kereszttábla-elemzések során az elvárt 

elemszámot tartalmazó cellák által adódó módszertani problémákat is képes csökkenteni 

(6-7. ábra). 
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6. ábra: Az iparágak összevonásával képzett főbb termék-, illetve szolgáltatás-kategóriák 

 

Forrás: saját szerkesztés 

7. ábra: Termékek és szolgáltatások jelenléte a vizsgált reklámok körében 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A fogyasztási döntés súlya szempontjából megkülönböztetésre kerültek a napi fogyasztási 

cikkek, a kisebb, s a magasabb értéket képviselő tartós fogyasztási cikkek, valamint a 

szolgáltatások. A szolgáltatások a minta közel 40 százalékát tették ki, míg az alacsonyabb 

értékű tartós fogyasztási cikkek (FMCG) közel a negyedét adták a vizsgált reklámoknak. A 

napi fogyasztási cikkek reklámjaival az esetek 16 százalékában, míg a jellemzen magasabb 
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értékű, tartós fogyasztási cikkekkel a reklámok 13 százalékában találkozhattunk (8. ábra). 

A minta fennmaradó 8,4 százalékát olyan reklámfilmek tették ki, melyekben nem lehetett 

egyértelműen meghatározni tárgyukat a fenti szempontok mentén. 

8. ábra: A fogyasztási döntések súlya 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A tartós fogyasztási cikkek két, fentebb részletezett kategóriáját összevonva, egy csoportba 

sorolva is vizsgáltam. Az így kapott csoportosítás szerint a vizsgált reklámok több, mint 

harmadának tárgyaként valamilyen tartós fogyasztási cikk jelölhető meg (9. ábra). 

9. ábra: A fogyasztási döntés súlya, összevont tartós fogyasztási cikkekkel 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Tekintettel arra, hogy a vizsgált márkák által reklámozott termékek jelentős része 

luxuscikknek számít, illetve jellemzően magasabb árkategóriába tartozó termékeket, 

szolgáltatásokat voltak hivatva promótálni, érdemes megvizsgálni, hogy a reklámok tárgya 

milyen arányban tekinthető státuszszimbólumnak. Az alábbi ábra alapján elmondható, 

hogy a mintában található filmek mintegy 40 százaléka valamilyen státuszszimbólumnak 

számító termék reklámjának tekinthető (10. ábra).  

10. ábra: Státuszszimbólum reklámjainak jelenléte a mintában 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A vizsgált sokaság 20 százalékát adó átmeneti, feltételes kategóriáját megszüntetve az 

alábbi megoszlás rajzolódik ki. Ez alapján elmondható, hogy a reklámok jelentős része, 

mintegy 80 százaléka nem tekinthető státuszszimbólumok reklámjának (11. ábra).  

11. ábra: Státuszszimbólumok reklámjainak jelenléte a mintában 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Amennyiben a reklámok célja szerint kívánjuk megkülönböztetni a mintában található 

reklámfilmeket, elmondható, hogy tájékoztató, meggyőző, valamint emlékeztető
162

 

reklámokkal találkozhatunk. A legmarkánsabb csoportot – a minta több, mint kétharmadát 

kitevő – tájékoztató-reklámok kategóriája adja (12. ábra).  

12. ábra: A reklám célja 

 

Forrás: saját szerkesztés 

13. ábra: A reklám üzenetének jellege 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A marketingkommunikációs üzenet jellegét tekintve megkülönböztettem a racionális, 

emocionális, valamint morális üzenettel jellemezhető reklámokat. A mintát az emocionális 

                                                 

162
 A mintába tartozó reklámfilmek jelentős részének kommunikációs céljaként elsősorban a meggyőzés 

jelölhető meg. Az emlékeztető reklámok egyik kitüntetett típusaként kiemelésre, illetve további 

megkülönböztetésre kerültek a legsikeresebb márkák által gyakran alkalmazott imázs-reklámok, melyek e 

csoportosításban a reklámfilmek jelentős hányadát, mintegy 28 százalékát tették ki. 
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üzeneteket tartalmazó reklámok dominálják, a morális, illetve racionális üzenetekkel közel 

hasonló, azonban az előbbi csoporthoz képest viszonylag elenyéző arányban 

találkozhatunk (13. ábra).  

14. ábra: A vizsgált reklámzenék műfaj szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A reklámzenék műfajok szerinti részletes megoszlása
163

 az alábbi ábrán látható (14. ábra). 

Érdekes eredmény, hogy nem a szigorúan vett populáris zenék alkotják a legtöbb 

előfordulást tartalmazó csoportot
164

, hanem a minimál-hangszerelésű és hangzású zenék. 

Ezeket követik az emocionális balladák, majd az „easy listening” műfajba sorolható, 

tágabb értelemben a populáris zenékhez kapcsolható, könnyen befogadható, könnyedebb 

hangzású, komplex megoldásokat nélkülöző zenék. 

A fentiek mellett találkozhatunk lassabb, légiesebb, kimondottan letisztult hangszerelést 

mutató minimál-balladákkal is. Érdekes eredmény, hogy a jellemzően dinamikus, nyers, 

                                                 

163
 A már fentebb ismertetett statisztikai-módszertani okok miatt érdemes a műfajok szerinti csoportosítást is 

összevont kategóriák alkalmazásával újból elvégezni, melynek eredményeképpen a mellékletek között 

látható  megoszlás adódik (24.melléklet).  

164
 A korábbi kutatási tapasztalatok alapján a reklámok körében a tetszés, mint hatás inkább a klasszikus 

zenék körében volt jellemző, míg a popzenék inkább a figyelem felkeltése szempontjából bizonyultak 

hasznosnak (Kellaris - Kent 1993), ebből a szempontból tehát markánsabb kommunikációs célként inkább 

utóbbit jelölhetjük meg a vizsgált minta tükrében. A két műfaj eltérő üzenete (Oakes-North 2013) is 

lényegesen eltérő lehet.  
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számos esetben múltidéző, „retro” hangzásúnak is tekinthető garázs-rock műfajú zenék az 

előbbiekhez hasonló súllyal szerepeltek a mintában, megelőzve más rockzenei al-

műfajokat. A filmzenéket idéző hangzások, illetve hangszerelések mellett a klasszikus rock 

műfaja mellett hasonló nagyságrendben voltak megfigyelhetőek a markáns, erőteljes, 

gyakran kimondottan agresszív hangzásúnak számító electro, illetve dubstep műfajú zenék. 

Érdekes eredmény, hogy az előbbiekhez képest szerényebb arányban találkoztam 

klasszikus zenékkel, melyek hagyományosan gyakori szereplői a reklámfilmeknek, mint 

ahogyan az is, hogy a populáris műfajok közé sorolható r’n’b típusú zenék is viszonylag 

kisebb arányban jelentek meg a vizsgált reklámzenék között. 
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5. A vizsgálat eredményei és a hipotézisek értékelése 

5.1 H1 hipotéziscsoport: A reklámokban alkalmazott zenékre általánosnak 

tekinthető, kevésbé intenzív vagy komplex  hatású zenei megoldások 

jellemzőek. 

5.1.1 H1a: A reklámzenékben leggyakrabban a dúr (ion) modalitások kerülnek 

alkalmazásra. 

A vizsgált reklámzenéknek valamivel több, mint a fele, 56 százaléka dúr/ion modalitású. A 

mintában szereplő reklámok zenéinek 10,5 százaléka íródott D–, 10 százaléka G–, 9 %–a 

C–dúrban
165,166

. Tekintettel arra, hogy a hallgatók a dúrban írt zenéket általában 

vidámabbnak, pozitív hangulatúnak, nyugodtabbnak, elégedettséget árasztónak tartják 

(Hevner, 1935, Infante – Berg 1979) ez az arány a reklámzenék területén kissé 

alacsonynak tekinthető.  

15. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző modalitások 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 

165
 Érdekesség, hogy a dúr hangnemek következő csoportjait – melyek átlagosan 5 százalékát adják a 

mintának – több esetben módosított alaphanggal rendelkező hangnemek adják (B, Esz). 

166
 Bár a komolyzenében hangsúlyosnak számít a hangnem választása – részben ezért is megszokott az 

abszolút hangnem. illetve tonalitás megjelölése a zenemű címében – a hangnemek hangulatával kapcsolatos 

jelzők zenetörténeti időszakok szerinti változók, így e tekintetben a zenék hangulatával kapcsolatos jelzők 

korlátozottan lehetnek csak érvényesek.  
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A zenék közel ötödére (21,4 %) valamilyen moll
167

, míg a 14,5 százalékára a dór modalitás 

jellemző (15. ábra). Ez abból a szempontból érdekes eredmény, mivel emocionális hatásuk 

szempontjából e hangnemek szomorúbbnak képesek hatni (Meyer 1956), azonban lényeges 

az is, hogy bár önmagukban e téren ellentétei a dúrnak, a reklámok tetszésében ez nem 

tükröződött egyértelműen (Infante – Berg 1979). 

Érdekes jelenség, hogy a fentiektől eltérő modalitások alacsonyabb – összesen 8,4 

százalékos – arányt képviselve, de megjelentek a mintában. Ezek megjelenési 

gyakoriságuk sorrendjében a mixolíd, fríg, líd és lokriszi modalitások (19. melléklet). A 

hangnemek leggyakoribb alaphangjai a törzshangok – az előjelzés nélküli hangok – közül 

kerültek ki (85,5%), a mintában szereplő zenék mindössze 14,5 százalékának módosított
168

 

az hangnemét orientáló hangja (20. melléklet).  

A fenti eredmények alapján elmondható, hogy a reklámzenék hangzását leggyakrabban 

dúr/ion modalitások adják, így a H1a alhipotézist részben elfogadom. 

5.1.2 H1b: A reklámzenékre jellemző tempók normál-eloszlást mutatnak. 

A mintában szereplő reklámfilmek esetében jellemzően nem találkozhatunk szélsőségesen 

lassú vagy gyors tempójú zenékkel. A leglassabb 56 bpm
169

–es, míg a leggyorsabb 232 

bpm sebességű. Bár a két érték közti különbség magasnak mondható, ám a tartományuk – 

a kimondottan lassú, illetve gyors zenék csoportja – viszonylag csekély számú előfordulást 

tartalmaz. A zenék átlagos sebessége 115,41 bpm, szórásuk 28,25 bpm (4. táblázat) 

  

                                                 

167
 A leggyakoribb moll hangnemek a d– (4,8 %) az a– (3,2 %), illetve c–mollban (2,8 %) íródott zenék 

voltak a mintába bekerült reklámfilmek esetében. 

168
 A módosítás fel- és lefelé is történhet fél hanggal, ezek az ún. keresztes (#)  illetve b–s hangok. Fontos 

megjegyezni, hogy az enharmonikus – azaz hasonló hangzású, a fenti jelölések mentén kapott - hangok nem 

kerültek megkülönböztetésre jelen elemzésben. A mintában leggyakoribb ilyen módosított hang  – cisz, 

illetve desz – a vizsgált zenék 16%–ban szerepelt alaphangként, kétszer olyan gyakran, mint bármilyen más 

módosított hang (disz vagy esz, illetve fisz vagy gesz, valamint gisz–asz). A gyakorlatban az előjegyzések 

száma azonban orientálhatja két enharmonikus hangnem közti választást. 

169
 Beat per minute, azaz ütések száma egy perc alatt, a zenék tempójának mérésére szolgáló mutatószám. 
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4. táblázat: A vizsgált reklámzenék tempóira jellemző leíró statisztikai mutatók 

Leíró statisztika 

 
Elemsz

ám 

Terjedel

em 

Minimu

m 

Maxim

um Átlag Szórás 

A reklámzene 

tempója 

250 176 56 232 115,41 28,247 

Érvényes esetek 

száma 

250 
     

Forrás: saját szerkesztés 

A minta módusza 120 bpm, mediánja 115 bpm. Amennyiben a zenék pontos tempóit 

vizsgáljuk, a fenti megoszlás rajzolódik ki előttünk (16. ábra), mely közelít a normál-

eloszláshoz, s ezt az eredmény a Kolmogorov-Smirnov teszt eredménye (sig.: 0,436, 5. 

melléklet) is alátámasztja. 

16. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző tempók eloszlása a normál-eloszláshoz 

viszonyítva 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A zenékre jellemző tempók által mutatott megoszlás megközelíti a normál-eloszlást, így a 

H1b alhipotézist elfogadom.  
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5.1.3 H1c: A tempó szempontjából az átlagos-, átlagosnál lassabb-, kimondottan 

lassú tempójú, valamint gyors zenék azonos közel gyakorisággal fordulnak elő. 

A konkrét tempók eloszlása alapján látszódik, hogy alapvetően szélsőségektől mentes a 

minta (17. ábra). Másfelől azonban azt is leolvashatjuk az ábráról, hogy van néhány 

jellemző, aránylag gyakran előforduló konkrét tempó, illetve tempótartomány
170

 a vizsgált 

zenék körében.  

17. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző tempók 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Azt is láthatjuk, hogy a legnagyobb arányban a közepes sebességű allegro tartományba 

tartoznak a reklámfilmek, ezután a második csoportot a közepesnél lassabb moderato, majd 

a harmadik csoportot az előbbi csoportnál valamelyest lassabb allegretto intervallumba 

tartozó reklámzenék alkotják. Ezen két utóbbi, az átlagosnál alacsonyabb tempójú zenéket 

                                                 

170
 Forrástól, műfajtól, zenetörténeti fókusztól függően az egyes tempótartományok eltérő képet mutatnak a 

zeneelméletben, mind részletesség, mind a tartományok terjedelme, illetve korlátai szempontjából. Emellett 

megjegyzendő az is, hogy ezek a kategorizálások időnként nem mentesek az„átlapolásoktól”, azaz 

tartalmazhatnak egyértelmű tartományba be nem sorolható tempókat. Ennek oka a néhány kitüntetett, 

jellegzetes zenei műfajra jellemző, tipikus, általában szűk tempó-tartomány kiemelésében és párhuzamos 

használatában jelölhető meg. A következőkben a leggyakrabban alkalmazott csoportosítások szerint kerültek 

a vizsgált reklámzenék besorolásra.  
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tartalmazó tempó–kategóriákat a lassabb allegro moderato, valamint az andante moderato 

tartományokba tartozó reklámok követik (18. ábra). 

18. ábra: A vizsgált reklámzenék részletesebb tempó–tartomány szerinti 

megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Amennyiben egy egyszerűsített, gyakrabban alkalmazott – a 19. ábra jelmagyarázatában 

szereplő – intervallumcsoport szerint soroljuk be a zenéket, a következő megoszlást 

kapjuk. Látható, hogy 3 nagyobb (allegro, andante, moderato), egy kisebb terjedelmű 

(adagio), valamint 4 ritkábban előforduló tempó-tartomány (presto, larghetto, prestissimo, 

largo) adódik ebben a megközelítésben.  

19. ábra: A reklámzenék egyszerűsített tempó-tartomány szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A mintában szereplő reklámzenék mérése során tapasztalt eloszlás figyelembevételével az 

egyszerűbb áttekinthetőség, továbbá az elemzések során felhasznált statisztikákhoz 

módszertani szempontból jobban igazodó alábbi, öt kategóriára történő csoportosítás 

adódik (20. ábra). Ebből látható, hogy a közepes tempójú
171

 zenék a minta több, mint 40 

százalékát, a közepesnél lassabbak 21,6 százalékát, a lassúak 14,8 százalékát, a gyorsak a 

13,6 százalékát, míg a kimondottan gyors zenék a 9,2 százalékát adják a teljes vizsgált 

sokaságnak. 

20. ábra: A minta eloszlása alapján képzett főbb tempó-kategóriák 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Bár az így kapott csoportosítás már statisztikai-módszertani szempontból kedvezőbbnek 

tekinthető az elemzési folyamatok szempontjából, a minta eloszlása lehetővé teszi, illetve a 

későbbi, a zene-elméleti jellemzők közötti összefüggések vizsgálata során nyert 

tapasztalatok alapján érdemes a két, a közepesnél gyorsabb zenék tartalmazó 

intervallumokat összevonni (21. ábra). 

Az így kapott csoportosításról elmondható, hogy az előbbi két intervallum összevonásával 

képzett gyors zenék a minta több, mint ötödét teszik ki, ezáltal egyenletesebb eloszlást 

                                                 

171
 A felidézés szempontjából a közepes tempójú zenék érték el a legjobb eredményeket az ismert zenék 

körében Hahn és Hwang (1999) vizsgálati eredményei során, így ebből a szempontból a mintában szereplő 

zenék képesek lehetnek  támogatni a fenti kommunikációs célt. 
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adva
172

. A dolgozatban lentebb szereplő magyarázó-statisztikák érvényességének 

érdekében módszertani szempontból
173

 is ezek alkalmazása volt indokolt. 

21. ábra: A minta eloszlása alapján képzett, összevont főbb tempó-kategóriák 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 A zenék négy tempókategóriába való sorolása az általa kapott megoszlások szempontjából 

alátámasztható, így a  H1c alhipotézist a fentiek alapján elfogadom. 

5.1.4 H1d: A reklámzenék esetében a páratlan, vagy komplex metrumok 

előfordulása marginális. 

A minta reklámzenéit a rájuk jellemző metrum tekintetében a 4/4–ben íródott zenék 

dominálták. A páratlan metrumok közül a 6/8–os lüktetésű zenék gyakoribbak voltak, mint 

a 3/4–es metrummal jellemezhető reklámzenék. 6/4–es metrummal jellemezhető zenék a 

3/4–ben írtakkal megegyező arányban voltak megfigyelhető a vizsgált zenék között (22. 

ábra).  

                                                 

172
 Ez némiképp ellenmondani látszik Berlyne (1971) azon megközelítésével, melynek értelmében a 

gyorsabb, harsányabb zenék jobb kedvűnek, vidámabbnak hat a hallgatók számára. Ez az ellentmondás 

azonban csupán a zenei jellemzők egy részére vonatkozik, így a komplex hatás, illetve a reklám üzenetének 

támogatása szempontjából korlátozottan érdemes figyelembe venni.  

173
 A négy kategória alkalmazása során kisebb valószínűséggel, illetve mértékben léptek fel problémák a 

kereszttábla-elemzések során kapott mátrixok celláival kapcsolatos minimális elemszámok szempontjából. 
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Érdekes, bár kevésbé meglepő, hogy a komplexnek mondható – a könnyűzenében illetve 

komolyzenében is ritkábban előforduló – metrumok közül a 7/8, 12/8, valamint 5/4 is 

szerepeltek a vizsgált reklámzenék, más mintában ezek nem is jelentek meg (Szabó, 2015). 

22. ábra: A vizsgált reklámfilmek zenéjére jellemző metrumok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A reklámfilmekben hallható zenék jellemző metrum vizsgálati eredményei alapján a 4/4-

ben írt zenék dominálják a mintát, így a H1d alhipotézist elfogadom. 

5.1.5 H1e: A reklámzenék dinamikája eltolódást mutat az erőteljesebb hangzások 

irányába, valamint a reklám egészére nézve megjelenik a dinamikai fokozás. 

A reklámfilmek döntő többségében, közel háromnegyedében valamilyen közepes 

dinamikával jellemezhető zene hallható, emellett némi eltolódás figyelhető meg az 

erőteljesebb dinamikák irányába. A forte, azaz erőteljes, illetve a még hangosabb, 

kimondottan erőteljes fortissimo-ban írt zenék magasabb arányban jelentek meg, mint a 

közepesnél halkabb dinamikai tartományok (piano, pianissimo)
174

. Ez az eltolódás a 

közepes dinamikák esetében is megfigyelhető, a mezzofortéval jellemezhető reklámzenék 

több, mint 6 százalékponttal megelőzik a szintén közepes dinamikákhoz sorolható, 

azonban az előzőeknél kevésbé erőteljes mezzopiano hangzású zenéket (23. ábra). 

                                                 

174
 Tekintettel arra, hogy a hangosabb zenék a nézők időérzetét növelhetik (Kellaris-Altsech 1992, Lacher 

1994), emellett komfort-érzetükre is befolyással lehetnek, melynek egyik okaként a magasabb információ-

feldolgozási igényük jelölhető meg (Wansink 1998, Kellaris-Altsech 1992), a reklámok többsége e téren 

intenzív zenei hatásúnak mutatkozott. 
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23. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző dinamikák 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A zenék dinamikai változatása alapján a crescendo, azaz hangosodó, erősödő zenék voltak 

jelen a legnagyobb arányban (58,4 %) a mintában. A vizsgált zenék fennmaradó részének 

többségében a változatlan dinamikájú megoldásokkal, míg a reklámok szinte 

elhanyagolható részénél volt megfigyelhető a halkulás (24. ábra). A dinamikai erősödésre 

mint a fokozás egyik eszközére érdemes tekintenünk, e szempontból megfigyelhető a 

reklámfilm hatásának zenei szempontból történő tudatos erősítése.  

24. ábra: A vizsgált reklámok zenéiben megjelenő dinamikai változás iránya 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A reklámok végén hallható zenék, illetve szignálok a fenti, a reklám többi részéhez 

hasonló megoszlást mutattak. Az eltolódás e területen azonban markánsabban jelent meg 

(25. ábra). A jelenség a közepes dinamikákon belüli eltolódás szempontjából, illetve a 

halkabb és erőteljesebb hangzások előfordulásai szempontjából is megfigyelhető.  

25. ábra: A vizsgált reklámok végén hallható zenékre jellemző dinamikák 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A reklámfilmek zárásakor hallható zenék, illetve szignálok jellemző dinamikai 

változásának iránya közel fordított irányú képet mutatott a reklám fő részében hallható 

zenék esetében tapasztaltakhoz képest.  

26. ábra: A vizsgált reklámzenék zárásaira jellemző dinamikai változások 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Fontos azonban kiemelni, hogy a változatlan hangerők teszik ki e téren a legnagyobb 

arányt (63,2 %). Érdekesség, hogy az erősödést mutatók aránya megközelíti a reklámfilm 

központi, főbb részében szereplő, halkuló zenék csoportjának arányát (26. ábra). 

A reklámfilmek fő részében, valamint a zárásakor hallható zenék egyaránt eltolódás 

figyelhető meg az erőteljesebb dinamikák irányába, ennek alapján a H1e alhipotézist 

elfogadom.  

A hipotézis értékelése: A tapasztalatok alapján a H1 hipotézist elfogadom, azaz 

elmondható, hogy a vizsgált reklámzenék körben az esetek többségében gyakori, populáris 

zenék körében gyakran alkalmazott zeneelméleti paraméterekkel jellemezhetőek. 

5.2 H2 hipotéziscsoport: A képi és hangi események összekapcsolása többféle 

eszköz segítségével, jellemzően számottevő mértékben megjelenik, azonban 

gyakran figyelhetőek meg szerkesztésbeli hibák. 

5.2.1 H2a: A reklámfilm és a zenéje között a reklámok több, mint felében jelentős, 

vagy kimondottan erős kapcsolat figyelhető meg. 

A szakértői becslések
175

 alapján, a reklámfilmek döntő többségében – több mint 

kétharmadában – jelentős vagy kimondottan szoros kapcsolat
176

 figyelhető meg a képi és 

hangi események között (27. ábra). A becslések alapján százalékos mértékben kifejezett 

kapcsolatok átlagos mértéke több, mint 72,42 százalék volt. A minta e szempont szerinti 

szórása 18,715 százalékpont
177

 (5. táblázat). 

 

 

 

 

                                                 

175
 Ezek az értékek a korábbi kutatási, valamint a minta megismerése után kialakult „standardok” által nyert 

tapasztalatok nyomán kerültek meghatározásra az egyes reklámfilmek esetében.  

176
 A kapcsolat erősségének kategóriái a szakértői becslések által kapott százalékos értékei alapján a 1. 

mellékletben találhatóak.  

177
 A közel 20 százalékpontos szórás a csoportba sorolás során akár két kategóriát is jelenthet.  
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27. ábra: A film és zene kapcsolata a vizsgált reklámfilmek esetében 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A becslés alapján, százalékos mértékben kifejezett kapcsolat értékeinek eloszlása a 28. 

ábrán látható. Ahogyan az ábrán is látszik, a változó eloszlása nem tekinthető normális 

eloszlásúnak (sig.: 0,000, 6. melléklet), eltolódás figyelhető meg az intenzívebb képi-hangi 

összhang irányába (5. ábra). Ez az erősebb kapcsolat irányába mutató eltolódás a 

reklámfilmek nézőre gyakorolt hatásának szempontjából mindenképpen hasznos 

jelenségnek tekinthető, mivel az ilyen reklámok potenciálisan képesek erősíteni hatását a 

nézőkben. 

5. táblázat: A képi-hangi kapcsolat szorossága a szakértői becslés alapján, százalékban 

kifejezve 

Leíró statisztikák 

 
Elemszá

m 

Terjedele

m Minimum Maximum Átlag Szórás 

Film és zene összhangja 

százalékos formában 

250 90 10 100 72,42 18,715 

Érvényes elemszám 250      

Forrás: saját szerkesztés 
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28. ábra: A reklámfilmek és zenéjük között fellelhető kapcsolat erőssége  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezekben az esetekben a filmbeli eseményeket – akárcsak a filmzenék esetében – 

hangsúlyozza, kiemeli a zene (Szabó 2010). A tetszés, illetve a figyelemfelkeltő– és 

megtartó képesség tekintetében ezek hasznosak lehetnek a reklámfilm sikere 

szempontjából
178

. 

Tekintettel arra, hogy a filmek és a bennük hallható zenék több, mint kétharmadában 

jelentős, vagy erősnek számító kapcsolat figyelhető meg, a H2a alhipotézist elfogadom. 

5.2.2 H2b: A képi és hangi események szoros összekapcsolása leggyakrabban 

pusztán a filmbeli vágásokon és a zenei ütemek összehangolásán kersztül 

jelenik meg. 

A reklám képi és hangi összetevői közti kapcsolat leggyakrabban a filmbeli vágások zene 

ütemekkel történő összehangolásán keresztül jelenik meg. A kérdéses megoldás a vizsgált 

sokaság több mint 60 százalékában volt megfigyelhető (29. ábra). Ennél ritkábban jelent 

meg az egyes filmbeli mozzanatok zenei leképezése. Elmondható azonban az is, hogy a 

                                                 

178
 A vizuális és verbális elemek kapcsolódásának hatását bár más megközelítésben, de Bode is kiemelte 

kutatásai során (Bode 2006). A verbális elemek közül kiemelendő a dalszövegek pozitív hatása (Chou – Lien 

2010). 
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filmbeli történet, illetve koncepció a reklámfilmek közel 70 százalékában – valamilyen 

formában – a zenei súlypontok elhelyezésében, struktúrájában is visszaköszönt
179

.  

29. ábra: A reklámfilm és zenéjének viszonya 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mintában megjelenő képi-hangi elemek összehangolásának jellege alapján a H2b 

alhipotézist elfogadom. 

5.2.3 H2c: A film és a zene szerkezete, története között az esetek többségében több 

típusú összehangolás is érvényesül. 

A vizsgált reklámzenék között közel azonos arányban figyelhető meg az egyszerre egy, 

illetve több koncepció mentén történő összehangolás a film és a benne hallható zene között 

(30. ábra). Utóbbiak közül a koncepció és a képi vágások párhuzamos, azaz egy 

reklámfilmen belül való együttes összekapcsolása a leggyakoribb, azonban közel azonos 

mértékben jelenik meg a még intenzívebb hatású mozzanatok és a koncepciók 

összehangolása. Ezek a csoportok külön-külön több, mint a minta negyedében jelentek 

meg.  

 

30. ábra: A reklámfilmek és a bennük szereplő zenék közti összehangolások komplexitása 

                                                 

179
 Az előbbiek mellett a fenti tapasztalatok annak tükrében is lényegesek, hogy a korábbi vizsgálatok 

(Stewart-Punj 1998) szerint a reklámok emlékezeti hatásának szempontjából a képi és hangi összefüggések 

fontosabbak, mint a verbális és zenei információk kapcsolata. 
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Forrás: saját szerkesztés 

A film és a zene között megfigyelhető összefüggések vizsgálatána kapcsán kapott fenti 

eredmények tükrében a H2c alhipotézist elfogadom. 

5.2.4 H2d: A reklámok több mint felében megjelenik valamilyen zenei szerkesztési 

hiba. 

A fentiek mellett azonban fontos azt is kiemelni, hogy a vizsgált filmek több mint a felében 

zenei szempontból hibás vágások, illetve szerkesztések tapasztalhatóak (31. ábra). Ezek 

potenciálisan negatív hatással lehetnek a nézőkre gyakorolt hatás szempontjából, mivel a 

zenében nem az általa megszokott formulák, egységek hallhatóak.  

31. ábra: Pontatlanságok a reklámfilmek zenéjében 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az ilyen hatás a fentiek mellett képes lehet megtörni a reklámfilm lendületét, 

folytonosságát is, s ez zavaró lehet a nézők számára (Szabó 2010). Ezek a hibák többfélék 

lehetnek; a leggyakrabban egyszerű vágáshibák, illetve az előbbiek eredményeképpen 
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indokolatlanul változó, váltakozó tempók voltak megfigyelhetőek. A reklámfilm 

történetéhez igazodó, koncepcionális csend utáni zene pontatlan visszatérése is gyakorinak 

számít (14%), ahogyan a zenék pontatlan, nem szokványos kezdése is viszonylag sok 

esetben volt megfigyelhető a vizsgált sokaságba tartozó reklámfilmek körében
180

 (12%). 

Az önmagukban kerek, azaz szabályos, ám funkcionális szempontból egymás után 

szabálytalanul érkező ütemek közel azonos mértékben jelentek meg, mint a nem kerek 

ütemekkel, de pontos, folyamatos tempóval jellemezhető zenék (5, illetve 6%). A fenti 

jelenségek különböző kombinációi egyaránt megfigyelhetőek a vizsgált reklámfilmek 

esetében. A korábbi vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy képi-hangi szinkron hiánya, 

a szerkesztési pontatlanságok zavaróan hatnak
181

 a nézőkre (Szabó 2010).  

Zeneszerkesztési hibák a reklámok többségében megfigyelhetőek, így a H2d alhipotézist 

elfogadom. 

5.2.5 H2e: A reklámzenék intenzitás-indexe normális eloszlást mutat. 

A reklámzenei intenzitás mérőszámának elvi maximuma 15 pont. A reklámok átlagosan 

8,04 pontot értek el e skálán (6. táblázat).  

6. táblázat: Az intenzitás-index által felvett értékek jellemzői 

Leíró statisztikák 

 Elemszám Terjedelem Minimum Maximum Átlag Szórás 

ZInt 247 13,00 1,00 14,00 8,0445 2,78827 

Érvényes 

elemszám 

247 
     

Forrás: saját szerkesztés 

 

32. ábra: A reklámok zenei intenzitás szerinti eloszlása 

                                                 

180
 A reklámok végén a zenei zárások jelentős részében, közel negyedében (23 százalákában) pontatlan 

vágással találkoztam. 

181
 A hangulati, üzenetbeli ellentmondások is hasonlóképpen zavaróak, károsak lehetnek a kiváltott hatások 

szempontjából (Wintle 1978), azonban ilyen hibák nem voltak jellemzőek a mintára. 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A minta szórása 2,788 pont volt. Ahogyan a hisztogramon is látható, a vizsgált 

reklámzenék intenzitási indexe által felvett értékei
182,183,184

 közelítik (32. ábra) a normális 

eloszlást, azonban a Kolmogorov-Smirnov teszt alapján nem tekinthető annak (sig.: 0,027, 

7. melléklet). 

A fenti  tapasztalatok alapján a H2e hipotézist elfogadom. 

 

5.2.6 H2f: A reklámzenék többségében korábban nem ismert/létező, jellemzően a 

reklámfilmhez készült zenék szerepelnek. 

                                                 

182
 A zenei intenzitás mellett érdemes figyelembe venni a szöveges-verbális csatornák, illetve azok számának, 

összetételének alkalmazását is. Ennek kapcsán lényeges, hogy a dalszövegek hangsúlyos verbális információ-

hordozóknak lehetnek (Chou-Lien 2010). A korábbi zenék szerkesztett változataiban hallható zenék 

szükségszerű szerkesztése nyomán hallható dalszövegek jelentése, illetve üzenete is eltérő képet képes az így 

kapott megoldásokban mutatni (Graakjaer 2015). A reklámokban szereplő verbális információs csatornák 

alkalmazását lásd a későbbiekben.  

183
 Az intenzívebb, illetve zavarosabb zenék negatív válaszadói jelzők, illetve gyengébb felidézést mutattak 

Becker és Olsen (2006) korábbi kutatási eredményei tükrében, így a magasabb intenzitású, illetve a nézők 

számára ismeretlen, nehezen követhető, komplex struktúrák alkalmazása kockázatot jelenthet a reklám sikere 

szempontjából. 

184
 Az intenzitás-index által felvett eloszlás formája némiképp támogatni lehet képes azt a hatást, mely szerint 

a kellemes zenék rövidebbnek, míg a kellemetlenek hosszabbnak hatnak (Kellaris-Mantel 1994), amennyiben 

feltételezzük, hogy a kimondottan intenzív zenék e téren inkább negatív hatást keltenek a hallgatóban.  



105 

 

A korábban létező, illetve nem létező dalok mintában való megjelenésének tekintetében 

elmondható, hogy a reklámfilmekben alkalmazott zenék közel háromnegyede már 

korábban létező, ismert
185,186

 zenét tartalmazott. A reklámok döntő többségében 

valamilyen korábban nem létező, illetve nem ismert, jellemzően instrumentális zene volt 

hallható
187

.  

33. ábra: Az egyes reklámfilmekben megjelenő zenék száma 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kisebb arányban azonban olyan korábban létező dalok is szerepeltek a mintában, 

melyeknek valamilyen szerkesztett változata volt hallható a reklámfilmben
188

, valamint – 

csekély előfordulással – találkoztam olyan esetekkel is, ahol utóbbiak valamilyen 

átalakított, többnyire új hangszerelést, valamint a reklám tárgyához kapcsolódó új szöveget 

                                                 

185
 A dalok ismertsége azonban természetesen relatívan értelmezendő fogalom, így érdemes inkább a 

korábban létező zenéket, mint kifejezést alkalmazni (Graakjaer 2015). 

186
 A korábban létező zenék alkalmazása,  illetve az ezeket hangulatilag idéző zenei műfaj választása mint 

koncepció mögött az ismert dallamok a korábbi emlékeket mozgósító, korszakértelmező, hangulatfestő 

hatása is állhat (Bode 2006), mely jelentős mértékben képes hatni a termék, illetve a márka megítélésére 

(Redker – Gibson 2009). Az előbbiek mellett azonban – a fentiekben már érintett - a nézők zeneértelmezés 

szempontjából vett kognitív szempontból történő kisebb leterhelése is számottevő lehet. 

187
 A Macklin (1988) által alkalmazott kategorizálás (melyben a szerző a zene nélküli, a háttérzenét, illetve a 

rövid szignált tartalmazó reklámokat különbözteti meg) jelen vizsgálat során kevésbé alkalmazható, mivel a 

mintába a zenét, vagy legalább szignált tartalmazó reklámfilmek szerepeltek.  

188
 A korábbi tapasztalatok szerint ezek a megoldások képesek lehetnek a nézők figyelmének felkeltése 

mellett a későbbi termékfelidézést is támogatni (Allan 2006). 
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tartalmazó feldolgozást szerepeltettek a reklámban
189

. Elenyésző mértékben voltak 

megtalálhatóak a vizsgált sokaságban azok a reklámok, melyek nem tartalmaztak zenét, 

csupán egy szignált a film végén, illetve azok, amelyekben többféle zene is megjelent
190

 

(33-34. ábrák).  

34. ábra: A reklámzene származása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti  eredmények a korábbi tapasztalatokhoz (Allan 2008) hasonló képet mutatnak, 

azonban jelen mintában a korábban létező, ismert zenéket tartalmazó reklámfilmek közel 

kétszer akkora arányt képviseltek. Ennek egyik főbb, feltételezhető okaként a minta 

kialakításának alapját adó legnagyobb márkák reklámjai álltak, mivel feltételezhetően ezek 

a vállalatok
191

 nagyobb arányban kívántak a korábban elkészítésre került, jellemzően 

kevésbé markáns „konzervzenék” (Scott, 1990) helyett valamilyen kifejezőbb, intenzívebb 

                                                 

189
 A több típusú, illetve a fő reklámzene valamilyen variációját is szerepeltető reklámzenék viszonylag 

csekély arányban voltak megfigyelhetőek a mintában (lásd 30. melléklet).  

190
 A reklám 90,5 százalékában egy dal, vagy annak valamilyen rövidített változata volt hallható. A 

fennmaradó rész közel kétharmadában, azaz a minta 7,1 százalékában más zene – jellemzően a történet egy 

következő fázisához kapcsolódóan – is megjelent, míg 2,9 százalékában a korábbi zene valamilyen eltérő 

hangzású, hangszerelésú variációja volt megfigyelhető. 

191
 A korábban létező zenék felhasználásához fűződő jogokkal kapcsolatos problémák feltételezhetően 

kevésbé jelentkeznek e vállalati körben. 
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zenéket alkalmazni reklámjaikban, s ennek egyik útja a már ismert zenék felhasználása 

lehet
192

.  

A fenti tapasztalatok alapján a H2f alhipotézist elfogadom. 

A hipotézis értékelése: A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a 

reklámfilmek és a bennük alkalmazott zenék között jelentős, vagy annál erősebb koncepció 

figyelhető, mely a legtöbb esetben a filmbeli vágások zenei ütemekkel történő 

együttmozgásán alapul. Az előbbiek mellett  megfigyelhető az is, hogy e területen a filmek 

többségében egyszerre többfajta koncepció is érvényesül, mint ahogyan az is, hogy a 

reklámok több mint fele valamilyen zeneszerkesztési hibát tartalmaz. Összességében tehát 

a H2 hipotézist elfogadom.  

5.3 H3 hipotéziscsoport: Megkülönböztethetőek zeneelméleti szempontból 

gyakoriság tekintetében összefüggést mutató megoldások, zenei jellemzők. 

A harmadik, a reklámokban alkalmazott zenékkel kapcsolatos összefüggéseket vizsgáló 

hipotézis-csoport az elemzések szempontjából az alábbi három egységre tagolódik (35. 

ábra). 

Az elemzési eredmények első csoportját a főbb, illetve releváns zeneelméleti jellemzők 

közti összefüggések képezik. A következő egységet a fentieknek az iparággal, illetve az 

alkalmazott marketingkommunikációs eszközökkel kapcsolatosan fennálló 

összefüggéseinek, tapasztalatainak összefoglalása képezi. A komplex elemzés harmadik 

részét az előbbi két csoport a reklámzenék koncepciójával, valamint ezek 

megvalósításával
193

 kapcsolatos eredmények adják (a kereszttábla-elemzések eredményeit 

összefoglaló táblázat a 4. mellékletben található).  

 

 

                                                 

192
 Természetesen a konkrét reklámhoz készült, egyedi zenék is támogathatják ezt a célt. Ilyen 

reklámfilmekkel elsősorban a komplex, illetve a szorosabb mikro-jellegű képi-hangi kapcsolatot mutató 

reklámok körében találkozhatunk. A reklámfilmek és zenéjük közti audio-vizuális kapcsolatok jellegével a 

H2a alhipotézis foglalkozik.  

193
 A különböző csoportosítások során kapott átlagos zenei intenzitás-indexek részletes statisztikai jellemzői 

a 3. mellékletben szerepelnek. 
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35. ábra A reklámzenék komplex elemzésének sarokkövei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

5.3.1 H3a: A zenék műfaja jelentős mértékben képes hatni a vizsgált zenei 

alapváltozókra (tempó, modalitás, dinamika). 

A zenei műfajok és a modalitások közötti kapcsolat  

A zenei műfajok és a modalitások közötti kapcsolat szempontjából elmondható, hogy mind 

számosságuk, mind arányaik tekintetében a popzenék alkalmazása a jellemzően 

pozitívabb, kevésbé komplex és intenzív hangzást adó dúr/ion modalitások körében számít 

a kiemelkedőnek, más modalitások esetében jóval kisebb mértékben előzi meg a többi 

műfajt, ráadásul a dór modalitások esetében csupán második helyen szerepel.  

Az alapvetően markánsabb és dinamikus hangzásúnak tekinthető rockzenék jelentős 

többsége – a hangzásbeli intenzitás szempontjából egyfajta átmenetinek számító – dór 

modalitásban íródott. A műfajokra jellemző átlagos intenzitás szempontjából szignifikáns 

(7. táblázat) különbségeket mutatnak a vizsgált reklámzenék, mely alapján elmondható, 

hogy legmagasabb átlagos értéket az electro/dubstep stílusú, valamint a műfajba sorolható 

zenék adták, míg legkevésbé erőteljes hatásúnak a popzenék illetve balladák mutatkoztak. 

 

Zene-elméleti jellemzők 
és összefüggések 

Képi-hangi koncepció és 
megvalósításának 

minősége 

Iparág és 
marketingkommunikáció 

jellege 
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7. táblázat: A zenei műfajokra jellemző átlagos zenei intenzitás (sig.: 0,000) 

Csoportok n átlag szórás 

Egyéb/Nem értelmezhető 16 9,7500 3,35659 

Komolyzene/Filmzene 30 7,5667 2,22344 

Rock 32 9,6563 2,30860 

Ballada 36 6,3056 2,68136 

Pop 106 7,5472 2,47706 

Minimál-zene 10 7,9000 2,46982 

Electro/Dubstep 17 11,1176 1,79869 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

A balladai műfajba sorolható zenéket tartalmazó reklámok csak a dúrban írt zenék körében 

számítanak a második legtöbbször előforduló stílusnak. A dór modalitások körében 

jelenlétük marginálisnak számít, az egyéb modalitások esetében nem is találkozhatunk 

velük. Fontos tapasztalat az is, hogy a legintenzívebb hangzással rendelkező 

electro/dubstep műfajú zenékre – a dúr/ion modalitáshoz képest intenzívebbnek, 

szenvedélyesebbnek számító – moll/eol vagy dór modalitás jellemző.  

36. ábra: A zenék műfaja és a modalitások közti kapcsolat (sig.: 0,000) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Kevésbé meglepő az a jelenség, mely szerint  a komolyzenék jellemzően dúr és moll 

hangnemben íródtak. Ennek legfőbb oka feltehetően az, hogy e műfaj választása esetében a 

reklámfilmek készítői, illetve azok zenéinek szerzői inkább a tradicionális, semmint a 

komplexebb, egzotikus, vagy éppen modern hangzásvilágú műveket preferálták a 

reklámok készítői. Érdekesség még az is, hogy a letisztult hangszerelésű, általában 

törékenyebb, áttetszőbb hangzású minimál-zenéket a moll/eol modalitás jellemzi (36. 

ábra). 

A zenei műfajok és a tempó-tartományok közötti kapcsolat 

A rockzenék kivételével mindegyik műfaj-kategóriára a közepes tempó-tartományok 

jellemzőek. A popzenék, valamint az electro/dubstep műfajú, minimál-, továbbá a be nem 

besoroható, egyéb műfajú zenék esetében szintén ez a sebességtartomány számít 

kiemelkedőnek. A zenei szempontból intenzívnek tekinthető gyors tartományba eső zenék 

azonban az egyes műfajokban képviselt arányaik szempontjából már változatosabb képet, 

mutatnak; a szintén erőteljes hangzású rockzenék esetében a közepes tempójú zenékkel 

azonos súlyban jelennek meg a 134 bpm-nél gyorsabb tempók. Az előbbiek mellett kisebb, 

de számottevő arányban találkozhatunk gyorsabb popzenékkel. Kiemelendő az is, hogy a 

balladákról is viszonylag gyakran elmondható ez.  

37. ábra: A műfajok tempótartományok szerinti megoszlása (sig.: 0,128) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az electro /dubstep és a komolyzenék, továbbá a minimál-zenék körében is kisebb 

arányban szerepeltek gyorsabbnak tekinthető zenék. Előbbiek körében azonban 

megfigyelhető egy számottevő eltolódás a közepes, illetve gyorsabb tempók irányába. A 

minimál-, illetve komolyzenék valamint az egyéb kategória műfajába tartozó 

reklámzenéknél jelennek meg legnagyobb arányban a közepesnél lassabb, vagy 

kimondottan lassú zenék (37. ábra). 

A zenei műfajok és a dinamikai jellemzők közötti kapcsolat  

A vizsgált mintában mindegyik zenei műfajt a közepes, azaz a mezzopiano vagy 

mezzoforte dinamikák valamelyike dominálta. Az egyes zenei műfajok esetében eltérő 

arányban jelentek meg az ennél halkabb, illetve erőteljesebb dinamikák. A sokaság e 

szempont szerinti vizsgálata alapján elmondható, hogy a electro/dubstep és a rock, 

valamint az egyéb műfajok számottevő arányban tartalmaznak forte, vagy fortissimo 

dinamikájú zenéket, eltolódást mutatva a közepesnél erőteljesebb hangzások, illetve 

hangszerelések irányába.  

38. ábra: A műfajok összevont dinamikai tartományok szerinti megoszlása (sig.: 0,012) 

  

Forrás: saját szerkesztés 
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Fordított, azaz a nyugodtabb, halkabb dinamikák felé hajló eltolódás figyelhető meg a 

minimál-zenék, a balladák, illetve valamelyest a pop-, illetve komolyzenék körében. E 

tekintetben is megfigyelhető tehát, hogy az intenzívebb hangzású zenék jellemzően 

közepes, vagy annál harsányabb dinamikával bírnak, míg a kevésbé markáns műfajok 

körében a visszafogottabb hangzások, hangszerelések számítanak gyakoribbnak (38. ábra). 

A zenék dinamikájában megfigyelhető változás a dinamika-tartományok megválasztása 

mellett szintén hasznos eszköze lehet a fokozásnak, így a reklámfilmek koncepciójának 

kiemelésének, valamint a néző figyelmének felkeltésére. Szinte mindegyik műfaj-kategória 

esetében megfigyelhető a fokozás megjelenése. A változatlan, valamint az erősödő 

dinamikájú zenét tartalmazó reklámfilmek aránya azonban műfajonként eltérést mutat, az 

electro/dubstep-, stílusú zenék elsöprő többségénél megfigyelhető a dinamikai erősödés. 

Kevésbé markáns, de szintén számottevő arányban találkozhatunk crescendo, azaz erősödő 

irányú változással a balladák, a komoly-, illetve a rockzenék körében. Különbség a 

növekvő és a változatlan dinamikai megoldások között a pop-, illetve minimál-zenék 

körében volt leggyakrabban megfigyelhető.  

39. ábra: A műfajok dinamikai változás szerinti megoszlása (sig.: 0,129) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Megemlítendő az is, hogy a fentiekhez képest elenyésző arányban dinamikai 

csillapodással, azaz halkulással is találkozhatunk a vizsgált reklámok esetében (39. ábra). 

A zárások esetében – a korábbi zenék dinamikájához viszonyítva – eltolódás figyelhető 

meg az erőteljesebb hangzások felé. 

A mezzoforte dinamikák a mezzopiano-hoz képest gyakrabban jelennek meg, emellett a 

forte, illetve fortissimo tartományok szintén gyakorinak számítanak. Ez az akár 

általánosnak is tekinthető eltolódás összefüggést mutat a zenei fokozással, valamint azzal 

is, hogy jellemzően a koncepció, illetve történet szempontjából a reklám végén egy 

markánsabb zárás erőteljesebben tudja támogatni a film hatását (40. ábra). 

40. ábra: A műfajok zárás dinamikája szerinti megoszlása (sig.: 0,000) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Érdemes megvizsgálni a zárások dinamikai változását is. E tekintetben a fentiektől 

némiképp eltérő szempontok dominálnak; a reklám végén a fokozás, azaz a hangerő 

növekedés helyett leggyakrabban változatlan hangerők, illetve az esetek egy számottevő 

részében halkulás figyelhető meg. Csökkenő dinamikát mutató zenei zárás a két 

legintenzívebb műfaj esetében, azaz az electro/dubstep és a rockzenék esetében van jelen 

legmarkánsabban.  
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A balladák, melyek a reklám közben jelentős arányban mutattak dinamikai növekedést e 

kérdésben – az előbbi két műfajhoz hasonló mértékben – markáns csökkenést mutattak. A 

komoly-, minimál-, valamint pop-zenék körében a változatlanság volt jellemző a mintához 

tartozó reklámfilmek esetében (41. ábra).  

41. ábra: A műfajok és a zárás dinamikai változásának kapcsolata (sig.: 0,005) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A műfajok és főbb zeneelméleti paraméterek között a fentiek alapján statisztikai 

szempontból kimutatható kapcsolat figyelhető meg, így a H3a alhipotézist elfogadom.  

5.3.2 H3b: Megfigyelhetőek olyan zeneelméleti jellemzők (metrum, 

tempótartományok, modalitások, dinamikai tartományok), melyek egymással 

szoros összefüggéseket mutatnak. 

A zenei tempók és a modalitások közötti kapcsolat  

A leggyakoribb modalitásokat (ion, eol, dór) a közepes tempók dominálják. Kivételt 

képeznek ez alól az egzotikusabb hangzású, ritkábban előforduló, más, egyéb modalitások 

(fríg, líd, mixolíd és lokriszi). E csoportról elmondható, hogy a közepesen gyors, vagy 

annál gyorsabb tempók ugyanolyan arányban jelennek meg. Az intenzívebb hatású, 

alapvetően szomorúbb hangzású moll hangnemben írt zenék esetében is némi eltolódás 

figyelhető meg. Körükben a lassú és közepesnél lassabb zenék alacsonyabb számát a 

gyorsabb zenék viszonylag magas aránya ellensúlyozza, s ez az eltolódás az egyéb, más 

modalitások esetében is megfigyelhető. Jelen esetben a leginkább mollhoz hasonlítható, ám 
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annál enyhébb, kevésbé intenzív és markáns hangzású dór hangnem képez egyfajta 

átmenetet a könnyedebb dúr és a többi modalitás között (42. ábra).  

 

42. ábra: A zenék tempótartományainak megoszlása a modalitások tükrében (sig.: 0,156 ) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti jelenség okaival kapcsolatban feltételezhető, hogy a moll, illetve a fenti, ritkább 

modalitások hangzásának különböző mértékben jelentkező disszonáns
194

 hatása  gyorsabb 

tempók mellett kevésbé hat zavaróan. A minta eloszlása alapvetően képes támogatni a 

korábbi vizsgálatok tapasztalatait
195

, miszerint kedveltség szempontjából jellemzően a 

közepes tempók mutatják a kedvezőbb eredményeket (Kellaris-Kent 1991, Kellaris 1992, 

Hahn-Hwang 1999).  

A zenék tempója és a dinamikája közötti kapcsolat 

                                                 

194
 Ez a disszonancia képletes értendő; alapvetően disszonánsnak egy adott hangnem által meghatározott 

hangkészlethez nem tartozó, kellemetlen hatást keltő hangok megjelenését érthetjük. Lényeges azonban, 

hogy a hangok felhangrendszere a dúr hangnemhez illeszkedik leginkább. Emiatt az ettől eltérő hangnemek, 

modalitások által adódó - a természetes hangrendszerrel különböző mértékben „ütközve” – eltérő mértékben, 

de disszonáns hatást kelthetnek a hallgatók számára. A ritkább, így kevésbé megszokott hangzású 

modalitások szintén „idegennek” képesek hatni a hallgatók számára.  

195
 Fontos azonban hangsúlyozni e vizsgálatok eltérő súlypontjait, illetve azokat a szempontokat, melyekre a 

vizsgálatok a tempótartományok mellett fókuszáltak. 
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A tempóval nagy vonalakban egy irány mutatva, anak növekedésével egyre nagyobb 

számban, illetve arányban találkozhatunk erőteljesebb dinamikával jellemezhető zenékkel. 

A hangosabb zenék jellemzően gyorsabbak, a lassabbak halkabbak a közepesek pedig a 

gyorsabbakra hasonlítanak inkább összetételükben (43-44. ábrák).  Tekintettel arra, hogy 

mind a zenék tempójára, mind a dinamikájára az intenzitás növelésének eszközeire 

érdemes tekintenünk, jelen esetben feltételezhetően a reklám hangzásával kapcsolatos 

hatást növelő eszközök közötti kapcsolattal állunk szemben.  

43. ábra: A reklámok dinamikája és a tempók közti kapcsolat (sig.: 0,011) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

44. ábra: Az egyszerűsített dinamikai megoszlása a tempó-tartományok körében (sig.: 

0,005) 
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Forrás: saját szerkesztés 

Hasonlóképpen, a fokozás a zene dinamikájának változása szempontjából is megjelenik; a 

lassú zenék kivételével mindegyik tempó-intervallumban többségben vannak a fokozódó 

dinamikával jellemezhető zenék.  

45. ábra: A reklámok dinamikai változásának megoszlása az egyes tempó-tartományok 

körében 
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Forrás: saját szerkesztés 

Bár a crescendo aránya, mint jelenség nem erősödik a kérdéses három tartományban, így e 

jelenség bár számottevő statisztikai szempontból figyelembe vehető magyarázó-erő nélkül, 

de valamelyest szintén képes lehet alátámasztani a gyorsabb és intenzívebb hangzású 

zenék közti összefüggést (45. ábra). 

Amennyiben a zárások dinamikájának megoszlását vizsgáljuk, elmondható, hogy a zenék 

többségében változatlan dinamikával zárulnak a reklámok. Emellett jelentős a csökkenő 

hangerő megjelenése is (46. ábra). Utóbbi jelenség a fentiekhez hasonlóan támogatja a 

reklámot a történet szempontjából, a mondanivaló lezárásának zenei támogatásán 

keresztül. 

 

 

46. ábra: A reklámok zárásának dinamikai változása az egyes tempó-tartományok körében  

 

Forrás: saját szerkesztés 

A zenék modalitása és dinamikai jellemzők között megjelenő kapcsolatok  

A kevésbé markáns dúr/ion modalitástól a ritkább megoldások felé távolodva egyre 

erőteljesebben jelennek meg hangzás szempontjából dinamikusabb, hangosabbnak 

tekinthető zenék, emellett egyre kisebb arányban találkozhatunk halkabbak is (47. ábra).  
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47. ábra: A zenék modalitásának és dinamikájának kapcsolata (sig.: 0,004) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

48. ábra: A háromfokú dinamikai csoport megoszlása a zenék modalitásának tükrében 

(sig.: 0,002) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Jelen esetben a moll/eol modalitás képezi az átmenetet; ezt követően a halkabb piano 

tartomány szinte eltűnik, illetve a dór modalitásnál megfordult a mezzopiano és mezzoforte 
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dinamikák aránya, utóbbiak javára. E tekintetben tehát a dór modalitás is tekinthető 

átmenetet képező megoldásnak. Fontos külön kiemelni, hogy az egyéb, más modalitásokat 

a mezzoforte és forte hangerők dominálják (48. ábra). 

A zenékben megjelenő fokozás szempontjából is megjelenik a kérdéses eltolódás. Míg a 

dúr/ion modalitások esetében a változatlan dinamikák aránya megközelíti a növekedést 

mutató zenék gyakoriságát, ez az arány a többi modalitás esetében jelentős mértékben 

eltolódik a hangosodás irányába. A hangzás szempontjából érzelmesebbnek, intenzívnek 

tekinthető moll/eol modalitások esetében a változatlan zenék aránya szinte eltörpül a zenei 

dinamikai növekménnyel, a crescendo-val szemben (49. ábra).  
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49. ábra: A zenei fokozás jellege a különböző modalitások esetében (sig.: 0,033) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A zárások, azaz a reklám végén megjelenő zenék esetében is megjelenik a fenti eltolódás. 

Míg a dúr/ion modalitás esetében a mezzoforte tartományba tartozó zenék dominálnak, úgy 

ez a több esetben már nem mondható el.  

50. ábra: A zárások dinamikai tartományainak megoszlása a modalitások körében (sig.: 

0,035) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Jelen esetben a mollban írt zenék képeznek egyfajta átmenetet. Körükben a mezzoforte-ban 

elhangzó zenék aránya közel azonos a forte tartományba esőkkel (50. ábra). A dór 

modalitások esetében ez az arány a dinamikusabb tartományok felé eltolódni látszik, s ezt 

tovább erősíti a fortissimo dinamikájú zenék arányának növekedése, a halkabb zenék 

arányának csökkenése mellett. Érdekes módon – hasonlóan a zenék dinamikai 

változásához, az egyéb, más modalitású zenék esetében – mintha visszafordulni látszana a 

fenti jelenség, azaz a hangosabb dinamikák felől kisebb eltolódás látható a halkabb zenék 

irányába. Ez azonban nem véletlen, hiszen a két változó nem független egymástól, mivel a 

reklám egészének dinamikai változása hatást gyakorol a zárás hangerejére. Összességében 

tehát elmondható, hogy a harsányabb dinamikák felé történő eltolódás az intenzívebb 

hangzású zenék irányában mind a filmekben hallható zenék, mind a bennük megjelenő 

változás szempontjából megfigyelhető. 

A főbb zeneelméleti paraméterek közötti összefüggések vizsgálatának tapasztalatai alapján 

alapján ezek között statisztikai szempontból kimutatható kapcsolat figyelhető meg, így a 

H3b alhipotézist elfogadom.  

5.3.3 H3c: A zeneelméleti paraméterek összefüggést mutatnak a reklámfilm 

koncepciójával. 

A zenék tempója és a reklámfilm történései közötti kapcsolat  

A reklámzenékre jellemző tempók és a zenék filmbeli történésekkel való kapcsolata az 

alábbi megoszlást mutatja (51. ábra). A reklámfilmek mindegyik tempótartomány esetében 

leggyakrabban a jelentős mértékű filmbeli és zenei események közötti kapcsolatot jelentő 

tartományba esnek. Fontos azonban az is, hogy a lassabb és közepesnél lassabb filmek 

esetében viszonylag magas arányt képviselnek az ennél gyengébb kapcsolatok. 

Kiemelendő az is, hogy a közepes tempójú, illetve a gyors zenék esetében is magasabb 

arányt képviselnek a szoros összehangolást mutató reklámok.  

Összehasonlítva az egyébként legkézenfekvőbb, illetve gyakran megjelenő filmbeli 

vágások és a zene tempója között megfigyelhető kapcsolattal, a többféle, azaz komplex 

összehangolás (koncepció és mozzanatok, illetve vágások és koncepció) együttes 

megjelenése a tempó növekedésével párhuzamosan növekedést mutat, egészen a gyors 

zenék csoportjáig, amely a közepes tempójú zenékhez hasonló megoszlást mutat. 
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51. ábra: Az audio-vizuális kapcsolat erőssége a tempó-tartományok tükrében (sig.: 0,060) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Fontos, hogy a legintenzívebb film és zene között megjelenő kapcsolat-típus, azaz az egyes 

filmbeli mozzanatokkal történő összehangolás a közepes sebességű zenékig szintén a 

fentihez hasonló irányt követ. Ugyanez elmondható a történet, illetve események 

alátámasztását jelentő koncepcionális összehangolások megjelenése szempontjából is.  

8. táblázat: A zenei intenzitás a képi-hangi koncepciók tükrében(sig.: 0,000, 8. melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

A filmbeli vágások összehangolása 

a zene tempójával 61 7,2131 3,01725 

Mozzanatok összehangolása a 

reklámfilm és zenéje között 
21 8,4762 2,78602 

Koncepció összehangolása a 

reklámfilm és zenéje között 
35 6,8571 2,52217 

Koncepció és mozzanatok 

összehangolása a reklámfilm és 

zenéje között 

63 9,2698 2,61637 

A filmbeli vágások összehangolása 

a zene tempójával és a koncepció 

összehangolása a reklámfilm és 

zenéje között 

67 8,1343 2,39884 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összességében megállapítható tehát, hogy a gyorsabb zenék körében a reklámfilm és 

zenéje között megjelenő összehangolás típusa egyre nagyobb valószínűséggel fog 

intenzívebb, szorosabb, illetve komplexebb jelleget mutatni (52. ábra). A zenei intenzitás 

szempontjából a különféle koncepciók között statisztikai szempontból számottevő 

különbség figyelhető meg (8. táblázat).  

Ez alapján elmondható, hogy a legkevésbé intenzív reklámzenékkel azokban a filmekben 

találkozhatunk, melyekben csak a koncepciók kerültek összehangolásra a reklámfilm és a 

zenéjének viszonyát vizsgálva, míg a legintenzívebb hatásúak az egyes képi-hangi 

mozzanatok összehangolását is tartalmazó reklámok körében voltak jellemzőek. 

52. ábra: A zenék tempója és a reklámfilm történései közötti kapcsolat jellege  

 

Forrás: saját szerkesztés 

A film és a zene összehangolásának vizsgálatakor érdemes szót ejteni szerkesztésbeli 

hibákról is. Ezek többfélék lehetnek, emellett sok esetben egyszerre több hiba-típussal is 

találkozhatunk egy-egy reklámfilm esetében. A közepesnél lassabb zenéknél és a 

gyorsabbaknál a csoportokra jellemző arányok szempontjától általában egyszerre többfajta 

hiba van jelen.
196

 A hibák jelenléte, illetve a többfajta hiba együttes megjelenése a 

                                                 

196
 Érdemes megjegyezni, hogy a dinamikai tartományok és a hibák típusának vizsgálata során nem 

figyelhető meg szignifikáns összefüggés. Azonban látszik, hogy a hibák jelenléte szempontjából a 

dinamikusabb, erőteljesebb zenéknél eltolódás jelentkezik fortissimo irányába az egyes dinamikai 
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különböző tempó-tartományok esetében hasonló megoszlást mutat (21. melléklet). A zenék 

egészében megjelenő szünetek alkalmazása a reklámokban megjelenő történetek, 

történések, illetve önmagában a fokozásnak is hasznos eszköze lehet. A közepesnél 

valamivel lassabb zenék esetében a szünetek jelenléte gyakorinak számít, míg a közepes, 

vagy annál gyorsabbak esetében ritkábban fordulnak elő (53. ábra). Feltételezhető, hogy a 

lassabb zenék körében legritkábban megjelenő szünetek mögött az alacsonyabb tempójú 

zenék alkalmazásával kapcsolatos, valamelyest alacsonyabb képi-hangi intenzitás, 

valamint a filmek kevésbé pergő ritmusa, továbbá a szünet által alátámasztandó történetek 

alacsonyabb mértékű megjelenése állhat. 

 

53. ábra: A zenék tempója és a zenékben megfigyelhető szünet közötti kapcsolat (sig.: 

0,236) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A közepes, illetve annál gyorsabb zenéknél nagyobb arányban van végig jelen a termék
197

 

(54-55. ábrák). A fenti, a szüneteknél tapasztaltakhoz hasonló megoszlás figyelhető meg itt 

is. A közepesnél alacsonyabb tempó-tartományba eső zenék körében jelentkező eloszlás – 

                                                                                                                                                    

tartománynál, ill. tartományon belül (lásd 1. számú melléklet). A kérdéses jelenség a hibák típusa szerint is 

némiképp megjelenik (lásd 1. számú melléklet). 

197
 Azokban a reklámfilmekben, melyekben végig jelen van a termék, intenzívebb zenék hallhatóak (sig.: 

0,002, illetve lásd . 3. melléklet). 
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a többi, egyébként arányaikban hasonló képet mutató csoporttól – e szempontból szintén 

eltérést mutat. 

54. ábra: A termék reklámban való megjelenésének megoszlása a zenék tempója alapján 

 

Forrás: saját szerkesztés 

55. ábra: A tempók és a termék folyamatos jelenléte között megfigyelhető kapcsolat (sig.: 

0,109) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A zenék modalitása és a reklámfilm történéseivel való összefüggések között 

megfigyelhető kapcsolat 

A modalitások és a zenék filmbeli eseményekkel való összehangoltságának mértékének 

viszonyát az alábbi ábra mutatja (56. ábra). A dúr/ion-tól az egzotikusabb hangzású 

modalitások felé haladva a kapcsolat a szorosabb összehangoltság felé tolódik el. Ismét 

megfigyelhető – hasonlóan a modalitások és a dinamikai jellemzők kapcsolatának 

vizsgálatánál tapasztaltakhoz –, hogy az egyéb modalitások esetében némiképpen 

visszafordul a paraméterek közötti összefüggés iránya.  

Fontos azonban kiemelni azt is, hogy e modalitások esetében is – hasonlóan a moll/eol, 

illetve dór modalitású zenék csoportjához – ritkának számít a képi-hangi események 

jelentősnél gyengébb mértékben történő összekapcsolása. A legkevésbé intenzív hangzású 

dúr/ion modalitások tehát a legnagyobb arányban mutatnak gyengébb kapcsolatot, az 

érdekesebb hangzású, a többi modalitásra javarészt jelentős, vagy erős kapcsolat jellemző a 

filmbeli és a zenei történések közti összefüggések tekintetében.  

56. ábra: Az audio-vizuális kapcsolat erősségének megoszlása a modalitása szerint (sig.: 

0,008) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az intenzívebb moll és dór modalitások esetében kiemelkedő a koncepció és a filmben 

megjelenő mozzanatok együttes összehangolása, mely alapvetően a legerősebb és 

leginkább összetett megoldásnak számít e területen. A dúrban írt zenék többségében vagy a 



128 

 

vágások összehangolása, vagy a filmbeli vágások és a film koncepciójának egyszerre 

történő megfeleltetése figyelhető meg a legtöbb esetben, melyek az egy-, illetve több 

oldalról történő filmbeli események zenei történésekkel való összehangolásának 

egyszerűbb változatai.  

57. ábra: A film és a zene közti kapcsolat koncepciójának kapcsolata a modalitásokkal 

(sig.: 0,025) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az intenzitás növelése kapcsán tehát összefüggés feltételezhető a képi-hangi események 

összekapcsolása és a zenék hangzásbeli jellege szempontjából. Jelen kérdésben ismét a dór 

modalitás az, amely átmenetet képez a dúr és a moll/eol modalitások között. Érdekes 

módon azonban itt is megfigyelhető, hogy az egyéb modalitások csoportja a dúr/ion-nál 

tapasztaltakhoz hasonló megoszlást mutat (57. ábra).  

A reklámhoz írt és a korábban már létező zeneszámok előfordulási sorrendje megegyezik a 

különféle modalitás-csoportok körében. Legmagasabb arányban a dórban írt reklámzenék 

körében találkozhatunk a korábban már létező, azaz különböző mértékben, de ismertnek 

tekinthető dalok alkalmazásával. Érdekes jelenség az is, hogy a korábban létező dalok 

reklámhoz igazított feldolgozásával egyedül a dúr/ion modalitással rendelkező 

reklámzenék körében találkozhatunk. Ezek a feldolgozások hangulatuk, stílusuk, illetve a 

marketingkommunikáció üzenete szempontjából is általában könnyedebbnek tekinthetőek, 

mint ahogyan a modalitások összessége közül is a dúrban írt zenékről mondható ez el 

leginkább. Lényeges tapasztalat az is, hogy a korábban létező zenék az egyéb, más 
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modalitások körében megközelítik a reklámhoz készített, nem ismert zenék előfordulását. 

Ez a jelenség képes lehet megerősíteni azt a feltételezést, mely szerint a korábban nem 

létező vagy ismert zenék – melyek sok esetben kevésbé jellegzetes, gyakran előre 

elkészített, könnyen szerkeszthető „univerzálisan felhasználható” zenék – körében 

ritkábban választanak ritka, vagy egzotikusnak tekinthető modalitást. Általánosan, a 

reklámzenék ismertsége szempontjából elmondható, hogy a korábban létező zenék 

statisztikai szempontból gyengébb erősségű kapcsolatot mutatva, de intenzívebbnek 

tekinthetők (9. táblázat). 

9. táblázat: A reklámzenék intenzitása származásuk tükrében (sig.: 0,073, 9. melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

Nem 175 7,7943 2,81477 

Igen, korábban létező zene 66 8,7273 2,70353 

Igen, de 

feldolgozás/átdolgozás 
5 7,2000 1,09545 

Csak szignált tartalmaz 1 11,0000 . 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

Bár statisztikai szempontból szintén nem figyelhető meg szignifikáns összefüggés az egyes 

modalitások között, mégis látszik, hogy a dúr/ion modalitással jellemezhető zenék köre 

egyedül az, ahol a szerkesztésbeli hibát nem tartalmazó reklámzenék vannak többségben. 

Feltételezhető, hogy a zenei szempontból érdekesebb, merészebb, kevésbé szokványos 

megoldások esetében nagyobb a hibák megjelenésének valószínűsége. A fentiek alapján 

azonban az is látható, hogy a dúr/ion modalitású zenéknél az egyszerűbb képi-hangi 

összekapcsolások jelennek meg hangsúlyosabban, melyek körében jellemzően kisebb 

szerkesztésbeli kockázat valószínűsíthető.  

A zenék hangnemének/modalitásának orientáló, abszolút tonalitást
198

 adó alaphangok 

szempontjából elmondható, hogy a korábban létező zenék körében valamelyest gyakrabban 

megfigyelhetőek az előjegyzéses, azaz a törzshangokhoz képest módosított hangok (58. 

ábra). Ennek egyik oka lehet, hogy a korábban létező zenékhez képest a reklámhoz 

készített, jellemzően kevésbé markáns, énekszólamot ritkábban tartalmazó, számos esetben 

                                                 

198
 Abszolút tonalitás alatt nemcsak a hangrendszer – modalitás – hangjainak egymáshoz viszonyított relatív 

rendszerét, hanem ezek konkrét hangokra vonatkoztatott változatát értem, azaz a hangok betüjelével elláttott 

hangnemeket, illetve modalitásokat.  
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inkább aláfestő szerepet megcélzó, hangszerelésükben, illetve megoldásaikban inkább 

„konzerv-zenei” jelleget mutató reklámzenék esetében nagyobb valószínűséggel 

választanak a zeneszerzők valamilyen előjegyzés nélküli törzshangot.  

58. ábra: A tonalitás alaphangja és a zene származásának függvényében (sig.: 0,160) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Indokolhatja ezt az is, hogy az élő hangszerek alkalmazása ezekben az esetekben ritkább, 

így ezek nem kényszerítik a készítőt valamilyen ritkább alaphangú tonalitással rendelkező 

dal írására a hangszerek jellege, illetve a rájuk jellemző hangolások sajátosságai folytán. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy a dúrtól eltérő modalitású zenék körébe tartoznak a 

korábban már létező, az eredetileg nem a reklámhoz írt zenék (lásd leíró statisztikák között 

található, a korábban létező zenék megoszlását bemutató ábrát).  

Ezek jellemzően populáris zenékre jellemző szerkezettel és hosszal rendelkeznek, emiatt a 

rájuk jellemző időhossznál jóval rövidebb reklámfilmekben való szerepeltetésükhöz 

rendszerint komoly szerkesztésbeli változtatásokat kell elvégezni a filmhez való illesztés 

során, s ez a folyamat pedig magával hordozza a szerkesztési hibák kockázatának 

növekedését is (59. ábra, illetve 21. melléklet). 
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59. ábra: A hibás filmek jelenléte az egyes modalitások körében (sig.: 0,481) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az egyszerre többfajta hibát is tartalmazó filmek aránya a dór modalitású, illetve a mollban 

írt zenék körében magasabb arányt is képviselnek. Érdekes tapasztalat az is, hogy az egyéb 

modalitással rendelkező zenék körében magasabb az egyfajta hibát tartalmazó reklámok 

száma, mint a hibátlan zenei szerkesztéssel jellemezhető reklámfilmek előfordulása. A 

többfajta hiba jelenléte a hibák típusa, azaz a zenék elhelyezésével, illetve a zenéken belüli 

szerkesztésbeli pontatlanságok tekintetében is megfigyelhető az előbbi jelenség (60-62. 

ábrák).  

60. ábra: A modalitások körében megfigyelhető hiba-típusok száma (sig.: 0,118) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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61. ábra: A hibák jellege az egyszerűsített modalitás-csoportok szerint (sig.: 0,087) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

62. ábra: A modalitások körében megfigyelhető hiba-típusok jellegének megoszlása (sig.: 

0,023) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amennyiben a különféle modalitások körében vizsgáljuk a funkcionális csendek 

megjelenését, látható, hogy a moll/eol és a dór modalitással rendelkező zenék körében 

gyakoribb a szünet megjelenése, mint annak hiánya. A dúr/ion reklámzenék körében pedig 
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mintegy kétszer olyan gyakran találkozhatunk szünetet nem tartalmazó zenével
199

, mint 

csendet alkalmazó reklámfilmmel (63. ábra).   

 

63. ábra: A reklámzenékben megjelenő funkcionális csend a modalitások tükrében (sig.: 

0,052) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyéb modalitások esetében a két csoport aránya közel azonos. Feltételezhető, hogy az 

intenzívebb hatású moll, illetve dór modalitású zenék körében tudatosabb zeneszerkesztés 

volt megfigyelhető. A fentiek kapcsán az is felmerülhet, hogy dúrban írt zenék inkább 

megszakítás nélkül kísérik végig a reklámfilm egészét, mely koncepcionális, illetve a 

filmbeli történet támogatásának szempontjából kisebb intenzitású megoldásokat felételez 

(64. ábra).  

  

                                                 

199
 A reklám kezdetétől hallható zenék a tapasztalatok alapján lényeges a reklám hatása szempontjából 

(Brooker-Wheatley 1994). 
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64. ábra: Történet jelenléte a különböző modalitások esetében 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A reklámfilmekben fellelhető történet és a zenében alkalmazott csend kapcsolata 

szempontjából szignifikáns kapcsolat figyelhető meg a két jellemző között. 

Megállapítható, hogy a történetet tartalmazó zenék többségében megjelenik a csend 

alkalmazása, valamint ennek fordítottja is igaz a vizsgált minta esetében (65. ábra).  

 

65. ábra: A reklámfilmben fellelhető történet és szünetek jelenlétének kapcsolata 

(sig.:0,000) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A fentiek tükrében feltételezhetjük, hogy a történetet, illetve az annak kapcsán kibontakozó 

koncepciót gyakran a zenében fellépő szünet tudatos alkalmazásával kívánták a készítők 

támogatni. 

A reklámokban megjelenő, s a marketingkommunikáció által alkalmazott eszközök 

tekintetében kitüntetett szerepet kapó gyermekek jelenléte magasabb arányban a dúr/ion 

modalitású zenékkel rendelkező reklámfilmekben volt megfigyelhető. A moll/ion, illetve 

dór, valamint egyéb modalitások körében ritkábbnak tekinthető a gyermekek jelenléte. Ez 

a termékek jellegében, illetve a marketingkommunikációs célokkal szemben mutatott 

összefüggésekkel magyarázható. A gyermekek reklámfilmben történő szerepeltetése 

egyrészt gyakran a részben, vagy kimondottan nekik szóló termékek vagy szolgáltatások 

reklámfilmjeiben figyelhető meg, valamint az üzenet jellegét tekintve is tudatos lehet 

szerepeltetésük. A gyermekek szerepeltetése tehát a kevésbé érzelmes, markáns, s az  

inkább pozitív, könnyedebb hangzású zenét tartalmazó reklámok körében számít 

gyakoribbnak (66. ábra).  

 

66. ábra: A gyermekek reklámban történő szerepeltetése a modalitás szerint (sig.: 0,002) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A moll és dúr hangnemek között e szempontból is egyfajta átmenetnek tekinthető a – 

moll/eol modalitásnál valamelyest könnyedebb hangzást adó – dórban írt zenék 

alkalmazása. A gyermekek – mint marketingkommunikációs szempontból kitüntetett 

módon kezelt szereplők – mellett a tinédzserek, illetve állatok szerepeltetésének 

figyelembevétele mellett is hasonló megoszlást mutat a sokaság (22. melléklet). E 
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tekintetben megemlítendő, hogy a zenei intenzitások szempontjából a gyermeket, 

tinédzsereket szerepeltető reklámfilmek átlagosan alacsonyabb pontszámmal végeztek (10. 

táblázat). 

 

10. táblázat: A zenék intenzitása a fiatalok szereplése tükrében (sig.: 0,003) 

Csoportok n átlag szórás 

Nem 175 8,3829 2,85406 

Igen 72 7,222 2,45077 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

Érdekes tapasztalat az is, hogy a reklámfilm szereplői tekintetében a dúr hangnemben írt 

zenékhez képest a moll/eol, illetve dór modalitású zenék körében arányaiban töredékére 

csökken mindkét nem együttes szerepeltetése a filmekben. Az egyszereplős jelleg tehát 

fókuszáltabb, markánsabb zeneválasztás esetében a reklámfilmmel kapcsolatosan egyfajta 

tudatosabb koncepciót is sejthetünk. Emellett, illetve ezt támogatva az is lényeges 

szempont lehet, hogy a termékcsoportok jellemző kommunikációja, s a hozzájuk 

kapcsolódó zenei hangulatok, megoldások összefüggése is kapcsolódhat e problémakörhöz 

(11. táblázat).  

 

11. táblázat: A zenék intenzitása a többszereplős jelleg szerint (illetve 0,090) 

Csoportok n átlag szórás 

Nem többszereplős 112 8,3750 2,84470 

Többszereplős 135 7,7704 2,72068 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

A modalitásokon belüli eloszlás a dórban írt zenével rendelkező reklámok körében mutatja 

a legmarkánsabb eltérést a három fenti csoport közül. Ezekben a filmekben gyakrabban 

találkozhatunk férfi szereplőkkel, a szereplők nélküli, illetve a női főszereplővel 

rendelkező reklámfilmek ritkának számítanak. Feltételezhetően a gyakran dórban írt, 

hagyományosan inkább férfiasabb hangzásúnak számító rockzenék alkalmazása állhat a 

fenti jelenség hátterében. Fontos azt is észrevenni, hogy az egyéb modalitások itt is 

leginkább a dúr/ion modalitásban tapasztaltakhoz hasonló eloszlást mutatnak (67. ábra). 
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67. ábra: A reklám szereplőinek neme és a zenék modalitása közti kapcsolat (sig.: 0,006) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A verbális információs csatornák
200

 számának tekintetében hasonló eloszlásokat mutatnak 

az egyes nem-dúr/ion modalitás-típusok körében. Utóbbiak körében – ellentétben a többi 

csoporttal – a több csatornán közvetített verbális üzenetek számítanak a leggyakoribbnak.  

A jelenség a dúrban írt, kevésbé markáns zenével rendelkező reklámfilmek 

kommunikációs stílusában – valamint a több szereplő tudatos megszólaltatásában –, illetve 

a termékek jellegében gyökerezhet. Érdemes azonban azt is megfigyelni, hogy a dórban írt 

zenék körében az átlag feletti arányban találkozhatunk verbális információ-közlés nélküli 

reklámfilmekkel (68. ábra). Összességében tehát elmondható, hogy a reklám 

koncepciójának e vetülete is – bár közvetetten, s gyengébb magyarázó erővel – képes lehet 

támogatni az intenzívebb reklámok letisztultságával, tudatos üzenet-formálásával 

kapcsolatos feltételezéseket.  

 

 

 

68. ábra: A verbális információk jelenléte a zenék modalitása szerint (sig.: 0,087) 

                                                 

200
 A verbális információk okozta intenzitás-többlet (Zhu – Meyers-Levy 2005) mellett érdemes számba 

venni a komplexebb modalitások nehezebb hallgatói feldolgozását is.  
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Forrás: saját szerkesztés 

Az egyes kapcsolódó jellemzők vizsgálata alapján elmondható, hogy a zeneelméleti 

paraméterek és a reklámfilm koncepciója között változó erősségű kapcsolat figyelhető meg, 

így a H3c alhipotézist részben elfogadom.  

5.3.4 H3d: A zenei alapváltozók iparág-specifikus jelleget képesek mutatni. 

Az iparágak hat kategóriára történő bontása
201

 során statisztikai szempontból számottevő 

különbség figyelhető meg az egyes csoportok zenei intenzitás-index szerinti átlagai között 

(12. táblázat)
202

. Ez alapján elmondható, hogy a műszaki és high tech jellegű termékek, 

valamint a járművek
203

 reklámjainak zenéi jellemzően magasabb intenzitású zenét 

tartalmaztak.  

 

                                                 

201
 A hatodik csoport a járművek csoportjának a high tech/műszaki eszközök kategóriától való 

megkülönböztetése által adódott. A öt csoport vizsgálata esetében a variancia-analízis szignifikancia-szintje 

0,035 (továbbá lásd 3. melléklet). 

202
 A zenei intenzitás és a termék iparága közti kapcsolat (sig.: 0,066, illetve sig.: 0,035, 3. melléklet) 

némiképp reflektál, illetve kiegészíti azt az elvet, mely szerint a zenének illeszkednie kell a termék jellegéhez 

és a márkához (Park-Young 1986). 

203
 Az ilyen jellegű reklámoknál külön kiemelendő a zenék hatása, ugyanis a későbbi felidézésre jelentős, a 

termék nevének szerepeltetéséhez képest nagyobb hatást képes gyakorolni (Stewart et al. 1990). Más 

megközelítésben azonban a zenei struktúra mellett a márkanév zenében történő szerepeltetése szintén hatásos 

eszköznek számíthat (Wallace 1995).  
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12. táblázat: Zenei intenzitás a termékek iparága szerint (sig.: 0,035, 12. melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

Műszaki és high tech cikkek 88 8,7955 2,46427 

Szolgáltatás 80 7,6250 3,30850 

Kiskereskedelem és egyéb 

szolgáltatás 

41 7,5610 2,29182 

Élelmiszer és háztartási cikkek 20 7,9500 2,56443 

Egyéb és vegyes 18 7,4444 2,47867 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

A státuszszimbólumok, valamint a részben annak tekinthető termékek reklámjaira 

magasabb zenei intenzitás jellemző. E tekintetben feltételezhető, hogy az előbbi 

csoportokba tartozó termékekre gyakrabban jellemző emocionális töltettel egy irányba 

mutat a zenei intenzitás növekedése is (13. táblázat).  

 

13. táblázat: Zenei intenzitások a státuszszimbólumok esetében (sig.: 0,020, 13. melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

Nem megállapítható/egyéb 30 7,0667 2,21178 

Igen 20 8,6500 2,68083 

Részben igen, fogyasztói 

csoporttól függően 

49 8,8980 2,92436 

Nem 148 7,8784 2,79432 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

A fogyasztási döntés súlya szerint képzett csoportokban található reklámzenék átlagos 

intenzitásai a 14. táblázatban szerepelnek. Ebből leolvasható, hogy a tartós fogyasztási 

cikkekre jellemző átlagos intenzitás kis mértékben magasabb, mint a napi fogyasztási 

cikkekre jellemző értékek, valamint az is, hogy számottevően intenzívebbnek tekinthetőek, 

mint a szolgáltatások reklámfilmjeiben hallható zenék.  

 

 

 

14. táblázat: A zene intenzitása a fogyasztási döntés súlya szerint (sig.: 0,011, 14. 

melléklet) 
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Csoportok n átlag szórás 

Nem megállapítható/Egyéb 21 6,6667 1,42595 

FMCG 40 8,5000 2,25320 

Tartós fogyasztási cikk 91 8,5604 2,67170 

Szolgáltatás 95 7,6632 3,17105 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

Bár a kereszttábla-elemzés eredménye szempontjából nem mutatható ki szignifikáns 

összefüggés a zenék modalitása között, mégis érdemes rámutatni néhány, az egyes 

modalitás-csoportok eloszlásának körében megjelenő különbségre, sajátosságra. Ennek 

megfelelően érdemes kiemelni a szolgáltatások dúrban írt zenék körében számosságukban, 

illetve arányaikban kiemelkedő előfordulásaikat
204,205

 (15 .táblázat) 

15. táblázat: A zenei intenzitás csoportátlagai a szolgáltatások esetében (sig.: 0,102, 15. 

melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

Termékek reklámjai 167 8,2455 2,48724 

Szolgáltatások reklámjai 80 7,6250 3,30850 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezek alapján megállapítható, hogy a szolgáltatások reklámjaiban jellemzően kevésbé 

intenzív zenékkel találkozhatunk. Hasonlóképpen, a járműreklámok térnyerése 

megfigyelhető a moll/eol, illetve dór modalitással rendelkező reklámzenék esetében is
206

 

(69. ábra).  

Ezek hátterében a marketingkommunikáció jellege és a zene hangzásának szempontjából 

vett komplexitása között jelenlévő azon feltételezés, illetve összefüggés állhat, mely a 

szolgáltatásokkal, illetve kiskereskedelmi vásárlással kapcsolatos olyan elvárások, mint az 

egyszerű használat, megbízhatóság, kiszámíthatóság, bizalom, pozitív tapasztalatok, illetve 

a többségében imázs-formáló kommunikációs céllal és eszközökkel készített, intenzívebb, 

                                                 

204
 Érdemes kiemelni, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknál, valamint a kiskereskedelmi tevékenységnél 

kiemelkedőnek számít a dúr jelleg (lásd. 34. számú melléklet). 

205
 A termékek, illetve szolgáltatások reklámjait összehasonlítva elmondható, hogy előbbiek zenéi átlagosan 

intenzívebbek (sig.: 0,024, illetve 16. melléklet). 

206
 A járművek reklámjaiban hallható zenék intenzitásának átlagos értéke a 13. mellékletben található. 
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érzelemdúsabb járműreklámok némiképp megfeleltethetőek a zenei rendszerek, hangzások 

adta érzelmi síkok, intenzitások jellegének
207

.  

69. ábra: Az iparágak megoszlása a zene modalitása tükrében (sig.: 0,184) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A zenék tempója és a marketingkommunikációs tevékenység szempontjából kis 

mértékben, de megfigyelhető, hogy a lassú zenék esetében az emlékeztető reklámok 

valamelyest alacsonyabb arányt képviselnek a többi csoporthoz képest (70. ábra). Ennek 

egyik oka vélhetően az emlékeztető reklámok jelentős részét adó imázs-formáló reklámok 

jellemzően magas intenzitású zenét tartalmazó jellegében gyökerezik. A közepesnél 

lassabb zenéknél tapasztaltakhoz hasonlóan, a gyors zenék körében jelennek meg 

valamelyest nagyobb mértékben a – mintában egyébként kisebb arányt képviselő – 

tájékoztató reklámok. A tájékoztató reklámokról általánosan elmondható, hogy 

dinamikusak, s az esetek többségében aránylag sok információt közölnek, így a gyorsabb 

tempójú zenék alkalmazása alapvetően illik az ilyen típusú célokhoz. A 

marketingkommunikáció üzenetének jellegét a zenei intenzitás-index szempontjából 

                                                 

207
 Az intenzitás területén kapott eredményekről tehát elmondható, hogy alapvetően támogatják a North és 

szerzőtársai (2004) vizsgálatainak eredményeit, mely szerint a termék, a márka és a reklám hangulatának 

összefüggése képes lehet növelni a reklám sikerét. Hasonlóképpen, Shen és Chen (2006), illetve MacInnis-

Park (1991) a reklám üzenetének, illetve a háttérzenék hangulatának egyezésével kapcsolatos tapasztalai is 

képesek megjelenni ezen olvasatban. 
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vizsgálva elmondható, hogy az emocionális reklámok csoportjától megkülönböztetve, az 

imázs-reklámok
208

 számítanak a leginkább intenzívnek, legkevésbé pedig a morális 

reklámoknál tapasztalhatunk erőteljes zenei-kommunikációs hatást (16. táblázat). 

 

70. ábra: A zenék tempója és a marketingkommunikációs cél között megfigyelhető 

kapcsolat  

 

Forrás: saját szerkesztés 

16. táblázat: Zenei intenzitás a reklám üzenete szempontjából (sig.: 0,022, 16. melléklet) 

Csoportok n átlag szórás 

Emocionális 174 8,2471 2,78764 

Morális 13 6,3077 2,62630 

Racionális 15 7,1333 2,47463 

Összesen 202 8,0396 2,79630 

Forrás: saját szerkesztés 

Szintén érdemes kiemelni, hogy a gyorsabb zenék alkalmazása a járművek reklámjainak 

körében gyakoribbnak számítanak, mely a termék dinamikus jellegével is, a mozgalmasabb 

                                                 

208
 Amennyiben a reklám üzenetének jellegét az emocionális, morális, racionális csoportosítás szerint 

vizsgáljuk, szintén szignifikáns eltérés tapasztalható az egyes csoportokra jellemző zenei intenzitás-átlagok 

szempontjából. Ekkor az emocionális üzenettel rendelkező reklámok tartalmazzák a legintenzívebb zenéket 

(sig.: 0,022, 8. melléklet). 
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filmbeli történésekkel is képes összefüggést mutatni. Emellett nem elhanyagolható az sem, 

hogy a dúr/ion-tól eltérő modalitások esetében a gyorsabb tempó képes lehet csökkenteni 

az egyébként körükben meglévő kevésbé szokványos, komplexebb hangzás okozta 

„disszonancia” szokatlan hatását. Nem elhanyagolható, hogy a legmagasabb márkaértékkel 

rendelkező, így a mintába kerülő autógyártók többsége prémium, vagy felső-

középkategóriás márkának felel meg
209

. Ezek körében a marketingkommunikációs által 

közvetíteni kívánt üzenet jellege eltávolodik a könnyen alkalmazhatóságtól, a 

funkcionalitástól, a praktikumtól, s inkább a vezetéssel járó élményre, a kényelemre, 

kifinomult, illetve kihegyezett műszaki megoldásokra helyezi a hangsúlyt, melyet a zene 

intenzitása is képes lehet támogatni. A fogyasztási cikkek típusai által elért zenei 

intenzitás-index átlagok statisztikai szempontból eltérőnek tekinthetőek; a tartós 

fogyasztási cikkek reklámfilmjeiben átlagosan magasabb intenzitású zenékkel 

találkozhatunk (sig.: 0,011, lásd fejlebb, 14. táblázat). 

 

71. ábra: A a reklámtevékenység célja a zenék modalitásának tükrében (sig.: 0,000) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

                                                 

209
 A státuszszimbólumnak tekinthető termékek reklámjainak zenéi átlagosan intenzívebbnek tekinthetőek. A 

csoportátlagokat lásd feljebb, a 13. táblázatban. 
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A marketingkommunikációs cél szempontjából látható, hogy a járműreklámok körében az 

egyébként a mintába tartozó reklámok körében domináns meggyőző reklámokkal
210

 

megegyező arányban találkozhatunk emlékeztető reklámokkal, melyek döntő részét a már 

fent említett imázs-formáló reklámok teszik ki (71-72. ábrák).  

 

72. ábra: Az imázs-formáló reklámok megjelenése a zenék szerint (sig.: 0,000) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A járműreklámok csoportjának intenzitás-átlaga szintén szignifikáns (sig.: 0,098) eltérést 

mutat a többi reklámfilm átlagától (73-74. ábrák, illetve 18.melléklet). A moll/eol és egyéb 

modalitások körében a leggyakrabban megjelenő iparág szerepét a  technológiai/műszaki 

cikkek töltötték be. 

 

  

                                                 

210
 A reklámozás célja alapján a zenék intenzitása is változó képet mutat a minta egészét vizsgálva. Az 

emlékeztető reklámok általában magasabb intenzitású zenéket tartalmaznak (sig.: 0,000, 23. melléklet). 
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73. ábra: Jármű-reklámok a reklámozás céljának tükrében (sig.: 0,080) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

74. ábra: Imázs-formáló reklámok a járművek reklámjainak körében (sig.: 0,102) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezek reklámjai által kitűzött kommunikációs célt vizsgálva is látható, hogy – bár a 

járművekhez képest kisebb, de számottevő mértékben – megjelennek az emlékeztető 

reklámokhoz tartozó, azok kiemelt részcsoportját képező imázs-formáló reklámok (75. 

ábrák). E területen is megfigyelhető tehát az intenzívebb zenék, valamint megoldások 

alkalmazása a reklámfilm zenéjének tekintetében. A fentiekhez feltételezhetően hozzájárul 

az a jelenség, mely szerint a nagy márkák műszaki cikkeinek egy jelentős részénél már a 
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puszta funkcionalitással kapcsolatos előnyökön túlmutató jellemzők is megtalálhatóak, s 

ezt a reklámfilmek, s így azok zenéinek koncepciói is gyakran tükrözik. 

 

75. ábra: A reklámtevékenység célja a technológiai/műszaki termékek körében  

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az iparágak, a kapcsolódó markinetkommunikációs jellemzők és a zeneelméleti jellemzők 

közti összefüggések vizsgálatának tapasztalatai alapján alapján ezek között statisztikai 

szempontból változó erősségű kapcsolat figyelhető meg, így a H3d alhipotézist részben 

elfogadom.  

A hipotézis értékelése: A műfajok, a zene-elméleti paraméterek, a termékek iparága és a 

marketingkommunikációval kapcsolatos jellemzők közti kapcsolatának vizsgálati 

eredmények tükrében, a fenti ismérvek között a statisztikai módszerek eredményei alapján 

változó erősségű kapcsolat csak figyelhető meg, így a 3. hipotézist részben elfogadom. 
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17. táblázat: A hipotézisek összesített értékelése 

 
Leírás Értékelés 

Hipotézis 1 

A reklámokban alkalmazott zenékre általánosnak 

tekinthető, kevésbé intenzív vagy komplex hatású zenei 

megoldások jellemzőek. 

Elfogadva 

Hipotézis 1/a 
A reklámzenékben leggyakrabban a dúr (ion) 

modalitások kerülnek alkalmazásra. 
Elfogadva 

Hipotézis 1/b 
A reklámzenékre jellemző tempók normál-eloszlást 

mutatnak. 
Elfogadva 

Hipotézis 1/c 

A tempó szempontjából az átlagos-, átlagosnál lassabb-, 

kimondottan lassú tempójú, valamint gyors zenék azonos 

gyakorisággal fordulnak elő. 

Elfogadva 

Hipotézis 1/d 
A reklámzenék esetében a páratlan, vagy komplex 

metrumok előfordulása marginális. 
Elfogadva 

Hipotézis 1/e 

A reklámzenék dinamikája eltolódást mutat az 

erőteljesebb hangzások irányába, valamint a reklám 

egészére nézve megjelenik a dinamikai fokozás. 

Elfogadva 

Hipotézis 2 

A képi és hangi események összekapcsolása többféle 

eszköz segítségével, jellemzően számottevő mértékben 

megjelenik, azonban gyakran megfigyelhetőek 

szerkesztésbeli hibák. 

Elfogadva 

Hipotézis 2/a 

A reklámfilm és a zenéje között a reklámok több, mint 

felében jelentős, vagy kimondottan erős kapcsolat 

figyelhető meg. 

Elfogadva 

Hipotézis 2/b 

A képi és hangi események szoros összekapcsolása 

leggyakrabban pusztán a filmbeli vágásokon és a zenei 

ütemek összehangolásán keresztül jelenik meg. 

Elfogadva 

Hipotézis 2/c 
A film és a zene szerkezete, története között az esetek 

többségében több típusú összehangolás is érvényesül. 
Elfogadva 

Hipotézis 2/d 
A reklámok több mint felében megjelenik valamilyen 

zenei szerkesztési hiba. 
Elfogadva 

Hipotézis 2/e 
A reklámzenék intenzitás-indexe normális eloszlást 

mutat. 
Elfogadva 

Hipotézis 2/f 
A reklámzenék többségében korábban nem ismert/létező, 

jellemzően a reklámfilmhez készült zenék szerepelnek. 
Elfogadva 

Hipotézis 3 
Zeneelméleti szempontból megkülönböztethetőek 

összefüggő megoldások, zenei jellemzők. 

Részben 

elfogadva 

Hipotézis 3/a 
A zenék műfaja jelentős mértékben képes hatni a vizsgált 

zenei alapváltozókra (tempó, modalitás, dinamika). 
Elfogadva 

Hipotézis 3/b 

Megfigyelhetőek olyan zeneelméleti jellemzők (metrum, 

tempótartományok, modalitások, dinamikai 

tartományok), melyek egymással szoros összefüggéseket 

mutatnak. 

Elfogadva 

Hipotézis 3/c 
A zeneelméleti paraméterek összefüggést mutatnak a 

reklámfilm koncepciójával. 

Részben 

elfogadva 

Hipotézis 3/d 
A zenei alapváltozók iparág-specifikus jelleget képesek 

mutatni. 

Részben 

elfogadva 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. Összegzés 

A reklám célja egyaránt lehet egy olyan szolgáltatás bemutatása, mely felé bizalommal 

fordulhatnak a leendő és meglévő vásárlók, de egy olyan prémiumkategóriás gépkocsi is 

állhat középpontjában, melynek dinamikus menettulajdonságai, formaterve valamilyen 

intenzív, izgalmas, érzelemdús reklámzene alkalmazása után kiáltanak. Az egyes zenei  

jellemzők, megoldások, hangzások, illetve a zenék reklámfilmbeli történésekhez való 

igazodása – különböző mértékben és módon hozzájárulva a reklám egészének hatásához – 

egyaránt képesek lehetnek támogatni a reklámok által kitűzött célokat.  

6.1 Következtetések és javaslatok 

A kérdéses zenei tulajdonságok, jellemzők közül a műfaj kiválasztása meghatározónak 

tekinthető, mivel az adott célközönséghez, a termék jellegéhez, valamint a reklám 

üzenetéhez való igazodása fontos szerepet tölt be a hatásos marketingkommunikáció 

megvalósítása során. A zene műfaja emellett maga után vonja számos más zenei jellemző, 

összetevő alakulását is, hiszen többek között ezek jelentik, képezik magukat a műfajokat. 

Ezek közül kiemelendő a tempó-, a modalitás-, a metrum-, valamint a dinamikai tartomány 

megválasztása. A zenei műfajok más szempontból is meghatározóak a reklámzenék 

területén; ismertségük, illetve a hangulatuk, hangzásuk által – a nézők emlékeit mozgósítva 

– nosztalgikus, korszakértelmező hatást kelthetnek, ezzel is hozzájárulva a reklám 

üzenetéhez. Hasonlóképpen, a zene – identitáshoz fűződő hatásának kihasználása nyomán 

– demográfiai szempontból lehatárolható csoportok, illetve akár szubkultúrák körében is 

hasznos partner lehet a reklámfilmek üzenetének átadásában. A tapasztalat azonban azt 

mutatja, hogy a reklámzenék többségében korábban nem ismert, jellemzően a 

reklámfilmhez készült zenék szerepelnek. Emögött az esetek egy részénél feltehetően a 

jogdíjakkal, a felhasználáshoz fűződő engedélyekkel kapcsolatos problémák jelölhetőek 

meg, azonban az instrumentális zenék előszeretettel történő alkalmazása, valamint az 

egyedi, a reklám koncepciójához, hangulatához igazodó, egyedi megoldásokra való igény 

is gyakran állhat a döntések hátterében. A korszakértelmező, hangulatfestő jelleg azonban 

így is több helyen megjelent a műfajok, illetve azok jellegzetes attribútumainak 

kiválasztása által. A fenti jelenségek kapcsán felmerül annak lehetősége is, hogy az adott 

műfajon belül leggyakrabban alkalmazott megoldásoktól való eltérés tovább növeli a zene 

hatásának intenzitását, valamint egyediségét, s ez az ismert zenék újrahangszerelésén 

keresztül jelenhet meg elsősorban. Erre jó példa lehet az ismertebb dalok adott reklámhoz, 
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illetve a márkához, termékhez igazított hangszerelésű, illetve szövegű változatának 

alkalmazása. 

A reklámzene háttértényezői szerepe mentén számos, zenén belüli megoldás, tulajdonság 

együttes hatása, s a köztük fennálló összefüggések tovább árnyalják e kérdéskört. Éppen 

ezért fontos, hogy azonosításra kerüljenek olyan mintázatok, amelyek kitűnni látszanak a 

vizsgált reklámfilmek esetében, továbbá, hogy találjunk olyan gyakori megoldásokat, 

melyek reflektálnak a korábbi tapasztalatokra, vagy éppen megmutatják, hogy napjainkban 

mi számít elterjedtnek. A vizsgálatok eredményeinek tükrében elmondható, hogy a 

legértékesebb márkaértékkel bíró világcégek reklámfilmjeiben alkalmazott zenékre 

zeneelméleti szempontból elsősorban a kevésbé komplex, dominánsan pop-zenei 

megoldások jellemzőek.  

A zenék tempójának szempontjából szélsőségek viszonylag ritkán voltak tapasztalhatók, 

emellett érdekességnek számít, hogy a minta eloszlása e jellemző szempontjából a 

normálishoz közelítő eloszlást mutat. Az eloszlás jellege nyomán az egyes zenék 

sebességének  tempótartományokba történő besorolása során négy kategóriát érdemes 

megkülönböztetni. A leggyakoribbak a közepes sebességű zenék, ezeket követik – közel 

azonos súlyt képviselve – a gyorsabb, illetve a közepesnél lassabb, valamint kimondottan 

lassúnak tekinthető reklámzenék. Figyelembe véve a szakirodalmi, illetve saját kutatási 

tapasztalataimat, a zene tempójára olyan jellemzőként tekintek, melynek növelése 

magasabb zenei intenzitást, s így figyelemfelkeltő képességet, valamint alapvetően pozitív 

kicsengésű, reklám által sugallt üzenetet eredményezhet. Marketingkommunikációs 

alkalmazását tekintve növeli a reklámzene intenzitását, emellett gyorsítja a reklámfilm, 

illetve az abban szereplő történet lüktetését, képes kiemelni a képernyőn látható 

eseményeket, valamint a képi– hangi események területén a zenei mérőütésekre történő 

filmbeli vágásokat. Üzenetük szempontjából a gyorsabb zenék elsősorban a gyorsabb, 

dinamikusabb, sportosabb működést, a termék használata során keletkező élményt, illetve 

valamilyen fejlett, kifinomult technológiát, megoldást vetítenek elő. Az átlagosnál lassabb 

zenék inkább nyugalmat, egyszerűbb probléma– megoldást, kiegyensúlyozottságot 

üzennek. A kimondottan lassú zenék elsősorban valamilyen morális kérdés feltevését 

támaszthatják alá, vagy valamilyen drámát kísérhetnek. Az előbbiek mellett – egyfajta 

alternatívaként – a lassú zenék valamilyen ébredéshez hasonló, jelentős, számos esetben 
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valamilyen technológiai változás, forradalmi változást is előre vetíthetnek. Önmagában 

átlagos hangzásúnak tekinthető zenei megoldásként a közepes tempójú zenék üzenete 

inkább más zenei jellemzővel együtt értelmezendő.  

A zenék modalitását vizsgálva megállapítható, hogy a leggyakrabban használt dúr 

hangnem mellett jelentős arányt képviseltek az alapvetően szomorúbb kicsengésű, 

érzelemdúsabb mollban írt zenék. Érdekes tapasztalat, hogy az előbbiek mellett más, 

ritkábbnak számító modális hangnemek is megjelentek. A vizsgált reklámzenék közel 

negyede ezek valamelyikében íródott, közülük a dór modalitású zenék bizonyultak a 

leggyakoribbnak.  Érdemes kiemelni ezek egyfajta átmenetet képező jellegét is, mely több 

szempontból is megjelent a modalitások más változókkal szembeni kapcsolatának 

vizsgálata kapcsán. Ezalatt a kevésbé intenzív, inkább könnyed, pozitív hangzású dúr/ion 

és az erőteljesebb, hangulatuk szempontjából erőteljesebb moll/eol modalitások körében 

megfigyelhető megoszlások, mintázatok közötti átmeneti jelleg értendő. A jelenség 

megfigyelhető volt a hibák megjelenése szempontjából, a tempóknál, illetve 

tempótartományok esetében a zárásoknál, a hibák típusainál, a gyermekek reklámfilmben 

való szerepeltetésénél, valamint a képi–hangi kapcsolat erőssége szempontjából is. Ez 

részben indokolható lehet azzal is, hogy a moll a dúr hangnem mellett a második 

leggyakrabban választatott modalitás, így hangzása a gyakori és széleskörű alkalmazás 

szempontjából lehet ismerős a nézők számára. A fentiek mellett azonban megemlítendő az 

is, hogy a moll/eol modalitás is betöltheti helyenként ezt az átmeneti szerepet; utóbbi 

megjelent a hibák számánál, egyfajta és többfajta hiba együttes jelenléténél, valamint a 

film és zene kapcsolatánál, továbbá a zenék egészének dinamikájánál is.  

Hangzása szempontjából a dúr (ion) hangnem kevésbé érzelemdús, önmagában a 

modalitások közül ez számít legkevésbé intenzívnek. Leginkább olyan termékek 

reklámjában érdemes alkalmazni, amelyek kevésbé mozgósítanak mély érzelmeket, inkább 

valamilyen könnyed, akár mindennapi, egyszerűbb problémákra kívánnak megoldást 

nyújtani, s inkább a funkcionális termékek csoportjába sorolhatóak. Éppen ezért 

alkalmazásuk a racionális üzenetú reklámok körében játszhat jelentős szerepet. A fentiek 

tükrében inkább kisebb értékű termékek, illetve a napi fogyasztási cikkek, illetve 

státuszszimbólumnak nem tekinthető termékek reklámjaiban való alkalmazásuk javasolt. A 

dúrral szemben a moll (eol) hangnem tempótól függően különböző mértékben, de 
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egyértelműen érzelmes hangulatúnak tekinthető. Ennek legfőbb gyökereként az alapvetően 

a dúr hangnemhez igazodó természetes felhangrendszernek kevésbé való megfelelés 

okozta „disszonancia”, valamint a funkciós zenékben történő gyakori alkalmazása, a zenei 

szocializációban elfoglalt szerepe jelölhető meg. A gyorsabb tempó elősegíti az érzelmes, 

alapvetően szomorúbb, súlyosabb, a fül számára kevésbé természetes hangzású moll (eol), 

illetve dór modalitások súlyának, komplexitásának feloldását, s így a reklámfilmekben 

történő sikeres alkalmazását. Ennek egyik főbb oka feltételezhetően annak köszönhető, 

hogy az előbbi jellemzők közül inkább az intenzív és a szenvedélyes jelleg lép a 

negatívabb hangulati jelzők, jellemzők helyébe. A gyorsabb tempók tehát valamelyest 

képesek feloldani a fenti disszonanciát. Ennek eredményeképpen valamelyest csökken az 

érzelemdús jelleg is. A lassabb zenék elsősorban valamilyen morális kérdés érintését, vagy 

kifejezetten érzelemdús, művészi igényt, jelleget mutató termékek, jellemzően 

státuszszimbólumnak számító termékek, elsősorban emocionális jellegű üzenetek 

támogatásán keresztül lehetnek sikeres partnerei a reklámnak. A dór modalitások hatásuk 

tekintetében egyfajta átmenetet képeznek a két fenti modalitás között, mivel hangzásuk 

szempontjából megjelenik az enyhe disszonancia, összességében kevésbé szomorú, 

borongós, inkább közepes intenzitású és érzelmességú hangképet eredményez. 

Felhasználása tekintetében elsősorban az emocionális üzenettel rendelkező, inkább a 

magasabb értékű fogyasztási cikkekhez, valamint azon szolgáltatások köréhez kapcsolható, 

melyek valamilyen életstílushoz, illetve kevésbé mindennapi, vagy rutinmegoldást igénylő 

problémát jelentő területekhez, inkább funkcionális problémákra megoldást adó 

termékekhez illenek. Bár a populáris zenék körében az egyéb, ritkább modalitások 

alkalmazása a fentiekhez képest marginálisnak tekinthető, emellett hangzásuk 

szempontjából eltérőek, azonban az legtermészetesebb hangzású dúrhoz képest intenzívebb 

hatásúak. 

A metrumok – a tempó mellett a zene másik fő időbeli tulajdonságát alkotva – szintén 

hozzájárulnak a reklámfilm lüktetéséhez. A mintában hallható zenék többsége 4/4-ben 

íródott, ami a populáris, s általában a funkciós zenében legelterjedtebb, illetve 

legkönnyebben befogadható, hangzását tekintve természetesnek ható, páros metrumnak 

számít. A páratlan metrumok közül hangulatfestőnek számíthatnak hangsúlyos lüktetésük, 

sodrásuk eredményeképpen a 3/4-ben és a 6/8-ban íródott zenék. Csekély arányban ugyan, 

de megjelentek komplexebb, így nehezebben értelmezhető, a könnyűzenében ritkán 
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alkalmazott, intenzívebb hatást előidéző megoldások is. Ezek nehezebb 

„számolhatóságuk”, összetett lüktetésük, a megszokotthoz képest más helyre pozícionált 

hangsúlyaik által járulhatnak hozzá a reklámzenék által keltett hatáshoz, s inkább 

bonyolultabb, kifinomultabb, technológia-orientáltabb, illetve nagyobb súlyú fogyasztási 

döntést igénylő termékekhez kapcsolhatóak. 

A reklámzenék dinamikája eltolódást mutat az erőteljesebb hangzások irányába. Ez mind a 

reklámfilm törzsét jelentő főbb részek alatt hallható, mind a reklám végén szereplő zenék 

esetében is megfigyelhető volt. A dinamika változása szempontjából az is lényeges, hogy a 

reklám egészére nézve gyakran megjelenik a dinamikai fokozás, erősödés. Ez a jelenség 

azonban megfordul a zárások esetében, mivel ott leggyakrabban halkulással, csillapodással 

találkozhatunk. Ezek a megoldások hatásosan támogathatják a reklámfilm koncepcióját, 

mivel a dinamikai fokozás követheti a történet, illetve a képi események ívét, majd a 

reklám végén segít ezek zenei lezárásában. Az erőteljesebb dinamikával jellemezhető 

zenék jelentős mértékben növelik a reklámzene intenzitását.  A zenei jellemzők, ismérvek 

közül – zeneelméleti szempontból is –leginkább a műfajválasztás képes erre hatni. 

Elsősorban olyan termékek reklámjaiban érdemes alkalmazni az erőteljesebb dinamikájú 

zenéket, melyek valamilyen markánsabb, nagyobb súlyú vásárlói döntést igényelnek, így 

főként a magasabb értékű fogyasztási cikkek körében alkalmazandóak elsősorban. A 

könnyedebb, gyengébb dinamikájú zenék a kevésbé markáns, gyakran morális 

marketingkommunikációs üzenettel rendelkező, vagy valamilyen intimebb élethelyzetet 

bemutató, esetenként egy nagyobb változást előidéző technológia, termék vagy szolgáltatás 

reklámjában is hasznos megoldás lehet.  

A szakirodalomban fellelhető, a főbb zeneelméleti paraméterek és a vásárlók körében 

megjelenő, a termékkel és márkával kapcsolatos felidézést, illetve a termék kiválasztását, s 

a vásárlást támogató összefüggések szerteágazónak, néhol kissé töredezettnek, bizonyos 

esetekben akár ellentmondásosnak is tekinthetőek. A tapasztalatok alapján azonban a jól 

pozícionált, a film hangulatával, valamint annak cselekményével, a benne szereplő 

eseményekkel összhangban lévő reklámzene nagy valószínűséggel képes lehet sikeresen 

támogatni a fenti célokat.  

A reklámfilmek döntő többségében jelentős vagy kimondottan szoros kapcsolat figyelhető 

meg a film és zenéje között, ezzel potenciálisan növelve a reklám nézőre gyakorolt hatását. 
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A képi és hangi események szoros összekapcsolása leggyakrabban a filmbeli vágásokon és 

a zenei ütemek összehangolásán keresztül jelenik meg, valamint gyakorinak mondható a 

filmbeli történet zenei követése is. Találkozhatunk az egyes filmbeli történések hangi, 

zenei leképezésével is, mely a legintenzívebb hatást keltő megoldásnak tekinthető e 

területen. Ennek kapcsán érdemesnek látom megkülönböztetni az ún. mikro- és makro 

jellegű képi-hangi összekapcsolást, koordinációt. Míg az előbbi csoportba a filmbeli 

koncepció lekövetését, illetve a főbb képi események zenei megjelenítését sorolhatjuk – 

melynek egyik gyakori megnyilvánulása a történethez illeszkedő, a zenében megjelenő 

szünet tudatos alkalmazása –, addig a másik csoportot a szoros és többnyire folyamatos 

képi-zenei összehangolás, illetve az egyes képi történések zenei reprezentációja jelenti. 

Lényeges azonban az is, hogy számos esetben a fenti megoldások közül akár egyszerre 

több koncepció érvényesülése is megfigyelhető volt, mely tovább növeli a reklámfilm által 

keltett hatás intenzitását. Ezekben az esetekben a fenti mikro- és makro típusú 

összekapcsolás mellett a komplex koordináció elnevezés alkalmazását javaslom. A termék, 

illetve versenytársainak előnyös és hátrányos, pozitív és negatív jellegét, tulajdonságait, a 

velük kapcsolatos általános, a vásárláshoz, fogyasztáshoz kapcsolódó problémakört 

bemutató reklámok koncepciója is alátámasztható a zenei struktúrák tudatos 

alkalmazásával. E szempont mentén a feszültségek és oldások, nyugodt, harmonikus 

hangzások, illetve zavaros, kellemetlen hangkép alkalmazásával a reklámfilm 

mondanivalója szempontjából egyfajta passzív, koncepcionális szempontból feszültség-

oldás kettős jellegét mutató narrációt adva tovább tudja erősíteni, támogatni a reklám 

üzenetét. A képi-hangi koncepcionális összefüggések erőssége a zenék hangzásának, 

jellegének a reklámfilm szereplőivel való egyeztetésén keresztül, valamint a verbális 

üzenethordozók típusának, illetve összetételének kiválasztása által tovább növelhető. 

A képi és hangi események összekapcsolásának jellegét és megvalósítását vizsgálva 

azonban azt is ki kell emelni, hogy a filmek zenéiben gyakran figyelhetőek meg pontatlan 

vágások, mely jelenség egyfajta audiovizuális diszkoordináció formájában rontja a 

reklámfilm nézőre gyakrolt hatását. Szerkesztésbeli hibák a reklámfilmek több mint 

felében jelentkeztek, ráadásul számos esetben egy reklámfilmen belül többféle típusú 

pontatlanság is megfigyelhető volt. Általánosan elmondható, hogy az intenzívebb zenei 

hatással rendelkező reklámfilmek esetében ezek a hibák valamelyest gyakoribbak. Emögött 

az a jelenség is állhat, mely szerint az intenzívebb filmek esetében merészebb zenei, illetve 



154 

 

a zene és film összehangolását célzó megoldás-típusokat alkalmaztak a készítők, mely 

maga után vonhatja a hibák megjelenésének valószínűségét is. A korábban már létező 

dalok reklámfilmhez történő alakítása, szerkesztése is növeli a fentiek előfordulásának 

gyakoriságát. 

A reklámfilmek, illetve a bennük alkalmazott zenék jellemzőinek vizsgálata során kapott 

eredmények tükrében – bár statisztikai szempontból különféle erősséggel jellemezhető 

kapcsolatok figyelhetőek meg –, mégis kirajzolódni látszanak közel azonos irányba 

mutató, a zeneelmélet szemszögéből is alátámasztható alapvető együttállások, gyakran 

együtt jelentkező megoldások, melyek a reklám kommunikációs kontextusában is 

értelmezhetőek, illetve kiterjeszthetőek. Lényeges tapasztalat, hogy a főbb zeneelméleti 

jellemzők, így a műfajok, a tempók, a metrumok, a modalitások, a dinamikai tartományok 

között összefüggéseket, kapcsolatokat fedezhetünk fel.  

Az intenzívebb hatású zenék hasznos partnerei lehetnek a reklámfilm által keltett hatás 

növelése esetében. A fenti jelenség komplexebb megnyilvánulása a reklámokban hallgató 

zenék intenzitásában is tetten érhető. Utóbbi mérésére egy zenei jellemzőkön, illetve a 

képi-hangi összefüggéseken alapuló mérőszám alkalmazását javaslom. Ennek kapcsán 

megfigyelhető azonban az is, hogy az intenzívnek megoldások közül az összes általában 

egyszerre nem jellemzi az adott reklámzenét. A zenei intenzitás-index eloszlásának 

normálishoz közelítő eloszlása is ezt a feltételezést támasztja alá. A jelenség másfelől 

indokolható a befogadhatóság, illetve a szokatlan hangzás, a zene követésének egyidejűleg 

több intenzív megoldás jelenléte esetében fennálló potenciális nehézségekkel is. Ezek a 

gyakorlatban a hallgatókban fellépő ellenérzések kialakulását idézhetik elő a számukra 

szokatlan, nehezen követhető, illetve impulzívabb zenék hatásának eredményeképpen. Az 

előbbiek mellett lényeges lehet az is, hogy a befogadáshoz szükséges figyelem elterelésén, 

leterhelésén keresztül a film történetének követését, azaz a koncepció érvényesülését is 

rontják. Utóbbi hatás a korábbi tapasztalatok alapján a termék későbbi felidézésére is 

negatív hatással lehet. Összességében tehát az intenzívebb, markánsabb, ezáltal 

figyelemfelkeltő zenék alkalmazásához kockázat is párosul. A fentiek mellett hasonló 

okokra vezethető vissza a nézők számára már korábbról ismert zenék alkalmazása is, 

megjegyezve, hogy többek között a hozzájuk fűződő emlékek, attribútumok eltéríthetik a 

nézők figyelmét, s magának a reklámnak az üzenetét is. 
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A műfajok és a tempótartományok kapcsolatának vizsgálata kapcsán is elmondható, hogy 

az intenzív, erőteljes hangzású zenéknek csak egy része gyors tempójú. Ez alapján is 

feltételezhető, hogy a különböző intenzitás fokozását lehetővé tevő jellemzők, paraméterek 

csupán egy része alkalmazandó egyszerre. Feltehetően a műfaj kiválasztása számít 

dominánsnak e téren is, mely stílusonként különböző mértékben, de a fentieknek 

megfelelően számos más zenei jellemző alakulását is maga után vonja. A zeneelméleti 

paraméterek közül elsősorban a tempóválasztás, illetve a modalitás mutat a reklámfilm 

koncepciójával számottevő összefüggést. A zenei alapváltozók az iparágak, illetve a rájuk 

jellemző marketingkommunikációs eszközök, formák alkalmazásának egy részével 

mutattak inkább összefüggést. A korábban létező, már ismert zenék gyakran bizonyultak 

főbb zenei ismérveik szempontjából intenzívebbnek. A jelenség mögött vélhetően e zenék 

hangzása, illetve a zenei paraméterek tekintetében gyakran intenzívebb megoldást 

mutatónak jellege áll. Az előbbiek mellett az is valószínűsíthető, hogy ezek a dalok már 

korábban megírásra kerültek, s jellemzően a művészi, illetve a hangszerek, hangszerelés 

általi sajátosságaik miatt bizonyultak színesebbnek a reklámfilmhez készített, vagy éppen 

korábban rögzített, általánosabb hangzású, jellemzően kevesebb élő hangszer által 

létrehozott, csupán a filmhez igazított „konzervzenével” szemben.  

A termékek iparága, valamint a státuszszimbólumok csoportjához való tartozás, a 

vásárláshoz kapcsolódó fogyasztói döntés súlya is jelentős hatást gyakorolnak a zenei 

intenzitás mértékére. Az érzelemdúsabb üzenettel jellemezhető reklámfilmek után kiáltó 

termékek esetében nagyobb valószínűséggel, s arányban találkozhatunk intenzívebb 

zenékkel. Mindemellett hozzájárul a kérdéses termékekre jellemző 

marketingkommunikációs célhoz, valamint az üzenet jellegéhez való igazodás igénye is. 

Leggyakrabban az emocionális üzenettel, illetve imázsformáló céllal készült reklámok 

körében figyelhetőek meg a fenti megoldások. Ezzel szemben a racionálisabb érvekkel 

alkalmazó, kevésbé érzelemdús üzenettel átitatott termékek, illetve a mindennapi, főként 

funkcionális-jelleggel bíró szolgáltatások reklámjainak körében várhatóan a zene is 

kevésbé fog markánsnak bizonyulni. 

Fontos kiemelni, hogy a zene nem önálló eszköze a reklámfilmnek, a termék, az üzenet és 

a reklámfilm története, valamint koncepciója által kifeszített térben kell, hogy megtalálja 

szerepét. Hasonlóképpen, speciális esetekben a fenti zenei megoldások üzenetének 
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értelmezhetősége is korlátozottan tekinthető érvényesnek, mivel az egyes jellemzők nem 

önmagukban állnak, így a ritkábban együtt alkalmazott megoldások újszerű, a 

megszokottól eltérő jellegű hangzást képesek előidézni. Emellett érdemes kiemelni azt is, 

hogy időnként, akár egyfajta a nézővel történő összekacsintásként az intenzívebb, 

súlyosabb, dinamikusabb hangzású zenék alkalmazása akár kisebb súlyú vásárlási döntést 

igénylő termékek esetében is sikeres lehet. A reklámfilmek tehát különböző módon és 

eszközzel, de több szempontból is képesek intenzív hangzásokat eredményezni. Mindezek 

együttes figyelembevétele mellett, a néző figyelmének felkeltésének érdekében érdemes 

zenét választania és alkalmaznia a reklámok készítőinek. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a reklámzenék hatásának intenzitását nem csupán a 

zenén belüli megoldásokkal lehet növelni. A zenék kiválasztása, használata, szerkesztése is 

a koncepció lényeges részét alkothatja, melynek segítségével növelhető a reklámfilmek 

figyelemfelkeltő képessége, a kommunikációs cél és az üzenet alátámasztása, vagyis 

összefoglalóan a marketingkommunikáció hatásossága, illetve hatékonysága is. Ezek a 

potenciális előnyök képesek lehetnek hozzájárulni ahhoz, hogy a reklámzenékre mint a 

vállalat céljainak eléréséhez felhasználható hasznos eszközként tekintsünk.  

6.2 A kutatás gyakorlati hasznosíthatósága, korlátai és további kiterjesztési 

lehetőségei 

Az empirikus eredmények abból a szempontból is fontos tapasztalatokat adhatnak, hogy a 

valóságban vajon megjelennek–e a korábban a kérdéses területen megfigyelt, illetve 

publikált eredmények? A korábbi tapasztalatok ugyanis nem feltétlenül érvényesek 

korlátlanul. Ennek egyik oka, hogy számos korábbi vizsgálat elvégzése óta akár több 

évtized is eltelt, melyek alatt mind a zenei műfajok, mind a televízió nézéssel kapcsolatos 

szokások, a befogadói közeg reklámokkal szembeni attitűdje, valamint a reklámok 

üzenetének jellege, képi világa is eltérő képet képes mutatni. Az sem elhanyagolható, hogy 

a korábbi kísérletek többségében csupán egy–egy paraméter változtatásának hatását 

vizsgálták, ennek megfelelően érvényesülésük, értelmezhetőségük, s a kapott információk 

gyakorlati hasznosíthatósága is korlátozottnak tekinthető. 

Joggal merülhet fel a kérdés, miszerint milyen is az ideális reklámzene? A szakirodalom 

szerint valamilyen a célközönség számára ismert, közepes tempójú, a néző vagy hallgató 

kognitív figyelmét kevésbé leterhelő, figyelemfelkeltő, emocionális üzenethez hozzájáruló 
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illetve általánosan a reklám tartalmához és üzenetéhez illeszkedő, pozitív hangulatú zenét 

kell elképzelni. Jelen vizsgálat tapasztalatainak tükrében azonban a következő kérdés 

merül fel. Pontosan hány ilyennel találkozhatunk a mintában? Bár fellelhetőek e 

megoldások, rajzolatok a vizsgált mintában, korántsem jellemző a fenti ismérvek gyakori 

együttes megjelenése. Természetesen a vizsgált reklámok között eltérések figyelhetőek 

meg, mind a hirdetett termék és a megcélzott szegmens, mind a reklámfilm több, más 

összetevőjének viszonylatában. Emellett igaz az is, hogy számos zenével kapcsolatos 

jellemző önmagában és más összetevők hatásával együttes módon való megítélésére 

különböző mértékben, de jellemző a szubjektivitás. Továbbra is igaz azonban az, hogy a 

reklám egészére egy komplex ingerhalmazként, az adott fogyasztó általi leképzése alapján 

érdemes tekintenünk. Az egyes jellemzők mellett a köztük megfigyelhető összefüggések 

szerepe abból a szempontból is lényeges, hogy a zene egy komplex rendszerként, 

információhalmazként érzékelhető a hallgató számára. Bár az egyes gyakorlati megoldások 

feltérképezése során kapott tapasztalat részben választ adhat a korábbi, egy–egy 

paraméterrel foglalkozó tanulmányok kérdéseire, az egyes jellemzők közti összefüggések 

megfigyelése vélhetően hasznos információk lehetnek a reklámzenék céljainak történő 

megfeleltetés elősegítésében. A kérdés továbbra inkább az, hogy vajon sikerül–e a 

megszólítani kívánt fogyasztók – lehetőleg minél nagyobb – többsége számára optimális, a 

reklám üzenetéhez illeszkedő, azt támogató zenét alkalmazni a reklámkampányok egyik 

továbbra is népszerű eszközében, a televíziós reklámokban.  

Jelen kutatás feltáró vizsgálat volt, amely Magyarországon, de lényegében nemzetközileg 

is először tett kísérletet a zene és reklám kapcsolatának részletes, transzdiszciplináris, 

gyakorlati tapasztalatokra és elméleti összefüggésekre építkező elemzésére. A vizsgálat 

eredményei képesek hozzájárulni ahhoz, hogy a legsikeresebb márkák által alkalmazott 

reklámzenei megoldások megfigyelése és elemzése által tanácsokat adjon a reklámok 

készítői számára, s ezt a célt támogathatja a jelen kutatásban bemutatott és alkalmazott 

vizsgálati keret, s az általa nyert tapasztalatok. A kutatás távlati célja, hogy a tapasztalatok 

hasznosításra kerülhessenek a kreatív tervezésben résztvevők számára a reklámzenék 

kiválasztásának tudatosságában, a marketingkommunikáció által közvetíteni kívánt üzenet 

sikerességének, s így hatékonyságának növelésében.  
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Mellékletek 

1. melléklet: A képi-hangi kapcsolat erősségének kategorizálása 

A kapcsolat erőssége Szakértői becslés eredménye (%) 

Nincs/Nem értelmezhető 50 százaléknál alacsonyabb 

Minimális 50 és 59 százalék között 

Alacsony 60 és 69 százalék között 

Közepes/átlagos 70 és 79 százalék között 

Jelentős  80 és 89 százalé között 

Erős 90 százaléknál magasabb 

Forrás: saját szerkesztés 

2. melléklet: A vizsgálatban alkalmazott metrikus mérési szintű változók normális 

eloszlásának vizsgálata 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

A reklámzene 

tempója 

Film és 

zenéjének 

összhangja 

százalékos 

formában K_C_ver2 

N 250 250 247 

Normal Parameters
a,b

 Mean 115,41 72,42 8,0445 

Std. Deviation 28,247 18,715 2,78827 

Most Extreme Differences Absolute ,055 ,145 ,093 

Positive ,055 ,102 ,093 

Negative -,025 -,145 -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,876 2,297 1,468 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,426 ,000 ,027 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Forrás: saját szerkesztés 

3. melléklet: A reklámzene intenzitási indexének kapcsolata az egyes reklámokkal 

kapcsolatos jellemzőkkel, a variancia-analízis eredményei szerint 

Sorszám Változó_1 Változó_2 F 
Homogenitás-

teszt 
Szignifikancia 

1. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Iparág_termék_6 2,105 0,033 0,066 

2. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Iparág_termék_5 2,639 0,019 0,035 
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3. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Iparág_szolgáltatás_D 2,697 0,002 0,102 

4. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Fogyasztasi_cikk_tipus_eredeti_4 3,026 0,001 0,018 

5. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Fogyasztasi_cikk_tipus_jav_3 3,823 0,000 0,011 

6. 
Komplexitás 

mérőszám 
T_Statusz-szimb_D 2,442 0,089 0,089 

7. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Szereplő_gyermek_D 10,626 0,026 0,001 

8. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Szereplő_gyermek_Tinédzser_D 9,131 0,062 0,003 

9. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Szereplő_gyermek_tinédzser_allat_D 10,189 0,039 0,002 

10. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Reklamtevékenység_célja_3 16,284 0,807 0,000 

11. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Termék_végig_jelen_D 9,718 0,531 0,002 

12. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Több_szereplő_D 2,901 0,246 0,090 

13. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Termék_megjelenése_eredeti 2,114 0,233 0,064 

14. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Szereplők_plusz_eredeti 2,937 0,126 0,021 

15. 
Komplexitás 

mérőszám 
Rz_Műfaj_6 11,684 0,183 0,000 

16. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Film_zene_konc_tip 6,695 0,343 0,000 

17. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Zene_szarmazas 2,355 0,221 0,073 

18. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Üzenet_tipusa_3 3,868 0,938 0,022 

19. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Üzenet_tipusa_eredeti 10,407 0,870 0,000 

20. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Statusz-szimbolum_4 3,342 0,164 0,020 

21. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Termek_Szolg_4 3,214 0,243 0,024 

22. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Iparag_Technologiai_Jarmu_D 10,290 0,138 0,002 

23. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_iparag_Technologiai_D 5,306 0,338 0,022 

24. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Iparag_Jarmu_plusz_D 4,864 0,170 0,028 

25. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Iparag_Jarmu_D 2,752 0,253 0,098 

26. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Iparag_eredeti 2,790 0,114 0,001 

27. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Orszag_eredeti 3,467 0,610 0,000 

28. 
Komplexitás 

mérőszám 
R_Orszag_3 3,329 0,272 0,037 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. melléklet: Az egyes reklámokkal kapcsolatos változók közti kapcsolat a kereszttábla-

elemzések eredményeinek tükrében 

Változó_1 Változó_2 t 
Hiányzó 

cellák 
Szignifikancia 

Rz_Mufaj_6 Rz_Hangnem_mod_4 106,989 14, 50% 0,000 

Rz_Mufaj_6 Rz_TempInterv_4 24,902 
12, 

42,9% 
0,128 

Rz_Mufaj_6 Rz_Dinamika_6 71,369 
35, 

71,4% 
0,000 

Rz_Mufaj_6 Rz_Dinamika_3 34,23 
18, 

64,3% 
0,012 

Rz_Mufaj_6 Rz_Dinamika_valt 24,841 
15, 

53,6% 
0,129 

Rz_Mufaj_6 Rz_Dinamika_zaras_6 107,794 
33, 

67,3% 
0,000 

Rz_Mufaj_6 Rz_Dinamika_Zaras_Valt 28,513 8, 38,1% 0,005 

Rz_TempInterv_4 Rz_Hangnem_mod_4 13,138 3, 18,8% 0,156 

Rz_TempInterv_4 Rz_Dinamika_6 34,6 
15, 

53,6% 
0,011 

Rz_TempInterv_4 Rz_Dinamika_3 23,483 5, 31,3% 0,005 

Rz_TempInterv_4 Rz_Dinamika_valt 11,325 8, 50% 0,254 

Rz_TempInterv_4 Rz_SzignalDin 36,223 
15, 

53,6% 
0,007 

Rz_TempInterv_4 Film_zene_kapcs_int_5 24,316 9, 37,5% 0,060 

Rz_TempInterv_4 Rz_Metrumhiba_3 1,236 3, 25% 0,975 

Rz_TempInterv_4 Rz_Szunet_D 4,249 0 0,236 

Rz_TempInterv_4 R_tipus_termek_mikor 13,929 3, 12,5% 0,531 

Rz_TempInterv_4 R_tipus_termek_vegig_D 6,05 0 0,109 

Rz_TempInterv_4 R_tipus_termek_reklam_cel_jav_3 4,326 4, 33,3% 0,633 

Rz_TempInterv_4 Film_zene_konc_5 9,087 2, 10% 0,695 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Dinamika_6 38,016 
17, 

60,7% 
0,004 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Dinamika_3 26,785 7, 43,8% 0,002 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Dinamika_valt 18,194 8, 50% 0,033 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Dinamika_zaras_6 30,286 
15, 

53,6% 
0,035 

Rz_Hangnem_mod_4 Film_zene_kapcs_int_5 31,167 
11, 

45,8% 
0,008 

Rz_Hangnem_mod_4 Film_zene_konc_5 23,25 4, 20% 0,025 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_metrumhiba_er 54,555 
37, 

77,1% 
0,011 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Metrumhiba_D 2,468 0 0,481 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Metrumhiba_3 10,15 3, 25% 0,118 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Metrumhiba_4 19,304 5, 31,3% 0,023 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Tipus_szarmazas 12,805 8, 50% 0,172 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Szunet_D 7,74 0 0,052 

Rz_Hangnem_mod_4 R_Szereplő_plusz_gyermek 15,012 0 0,002 
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Rz_Hangnem_mod_4 R_Szereplő_plusz_gyermek_tinedzser 11,898 0 0,008 

Rz_Hangnem_mod_4 R_Szereplő_plusz_3 12,331 0 0,006 

Rz_Hangnem_mod_4 R_Szereplő_nem 22,915 5, 31,3% 0,006 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Verbalis_infok_3 11,042 3,25% 0,087 

Rz_Hangnem_mod_4 M_Iparág_konkret_termek_6 19,692 
10, 

41,7% 
0,184 

Rz_Hangnem_mod_4 M_Iparág_konkret_termek_er 58,951 
41, 

73,7% 
0,021 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Metrumhiba_3 10,15 3, 25% 0,118 

Rz_Hangnem_mod_3 Rz_Metrumhiba_3 8,126 2, 22% 0,087 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Alaphang 36,712 
36, 

69,2% 
0,436 

Rz_Hangnem_mod_4 R_Tortenet_D 1,684 0 0,641 

Rz_Hangnem_mod_4 Rz_Hangnem_alaphang_D 1,062 1, 12,5% 0,786 

R_Tortenet_D Rz_Szunet_D 24,235 0 0,000 

R_Tipus_Reklam_cel_3 R_Iparag_Jarmu_D 5,04 1, 16,7% 0,080 

R_Tipus_Reklam_cel_4 R_Iparag_Jarmu_D 6,207 3, 37,5% 0,102 

R_Tipus_Reklam_cel_4 M_Iparag_Technologiai 2,916 3, 37,5% 0,405 

R_Tipus_Reklam_cel_4 M_Iparag_Technologiai_jarmuvekkel 5,882 3, 37,5% 0,117 

R_Tipus_Reklam_cel_3 M_Iparag_Technologiai 1,802 1, 16,7% 0,406 

R_Tipus_Reklam_cel_3 M_Iparag_Technologiai_jarmuvekkel 6,362 1, 16,7% 0,042 

R_Tipus_Reklam_cel_3 Rz_Hangnem_mod_4 41,212 3, 25% 0,000 

R_Tipus_Reklam_cel_4 Rz_Hangnem_mod_4 49,018 7, 43,8% 0,000 

Rz_Tipus_szarmazas Rz_Hangnem_alaphang_D 5,161 4, 50% 0,160 

Rz_Metrumhiba_3 Rz_Dinamika_6 10,334 
11, 

52,4% 
0,587 

Rz_Metrumhiba_4 Rz_Dinamika_6 18,959 
15, 

53,6% 
0,394 

Rz_Metrumhiba_3 Rz_Dinamika_3 3,168 5, 41,7% 0,785 

Rz_Metrumhiba_4 Rz_Dinamika_3 9,371 7, 43,8% 0,404 

T_Statusz_szimb_3 Rz_Metrumhiba_3 6,056 3, 25% 0,417 

T_Fogyasztasi_cikk_3 Rz_Metrumhiba_3 8,56 2, 16,7% 0,200 

T_Fogyasztasi_cikk_3 Rz_Dinamika_6 38,784 
15, 

53,6% 
0,030 

T_Fogyasztasi_cikk_3 Rz_Dinamika_3 26,334 7, 43,8% 0,020 

Forrás: saját szerkesztés 

5. melléklet: A zenékre jellemző tempók eloszlásának vizsgálatához kapcsolódó részletes 

statisztikai eredmények 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
A reklámzene 

tempója 

N 250 
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Normal Parameters
a,b

 Mean 115,41 

Std. Deviation 28,247 

Most Extreme Differences Absolute ,055 

Positive ,055 

Negative -,025 

Kolmogorov-Smirnov Z ,876 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,426 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Forrás: saját szerkesztés 

6. melléklet: A képi-hangi kapcsolódás eloszlásának vizsgálatához kapcsolódó részletes 

statisztikai eredmények 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Film és 

zenéjének 

összhangja 

százalékos 

formában 

N 250 

Normal Parameters
a,b

 Mean 72,42 

Std. Deviation 18,715 

Most Extreme Differences Absolute ,145 

Positive ,102 

Negative -,145 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,297 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Forrás: saját szerkesztés 

7. melléklet: A zenei intenzitás-index eloszlásának vizsgálatához kapcsolódó részletes 

statisztikai eredmények 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ZInt 

N 247 

Normal Parameters
a,b

 Mean 8,0445 
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Std. Deviation 2,78827 

Most Extreme Differences Absolute ,093 

Positive ,093 

Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,468 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Forrás: saját szerkesztés 

8. melléklet: Statisztikai eredmények a zenei intenzitás a különböző képi-hangi koncepciók 

tükrében való vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 190,553 4 47,638 6,695 ,000 

Within Groups 1721,957 242 7,116   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,130 4 242 ,343 

Forrás: saját szerkesztés 

9. melléklet: Statisztikai eredmények a reklámzenék intenzitása származásuk tükrében való 

vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 54,025 3 18,008 2,355 ,073 

Within Groups 1858,485 243 7,648   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,519
a
 2 243 ,221 
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Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,519
a
 2 243 ,221 

a. Groups with only one case are ignored in 

computing the test of homogeneity of variance for 

ZInt 

Forrás: saját szerkesztés 

 

10. melléklet: Statisztikai eredmények reklámok zenei intenzitásának átlagai gyermekek és 

tinédzserek szerepeltetésének tükrében való vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 68,717 1 68,717 9,131 ,003 

Within Groups 1843,793 245 7,526   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,510 1 245 ,062 

Forrás: saját szerkesztés 

11. melléklet: Statisztikai eredmények a zenék intenzitása a többszereplős jelleg szerint 

való vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 22,379 1 22,379 2,901 ,090 

Within Groups 1890,131 245 7,715   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,353 1 245 ,246 

Forrás: saját szerkesztés 
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12. melléklet: Statisztikai eredmények a reklámok zenei intenzitás-átlagai a hat kategória 

eredményeinek tükrében való vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 79,950 4 19,987 2,639 ,035 

Within Groups 1832,560 242 7,573   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,019 4 242 ,019 

Forrás: saját szerkesztés 

13. melléklet: Statisztikai eredmények a státuszszimbólumokhoz való tartozás szerint 

adódó csoportokra jellemző átlagos zenei intenzitások tükrében 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 75,793 3 25,264 3,342 ,020 

Within Groups 1836,717 243 7,559   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,718 3 243 ,164 

Forrás: saját szerkesztés 

14. melléklet: Statisztikai eredmények a fogyasztási döntés súlya szerint képzett 

csoportokban található reklámzenék átlagos intenzitásai tükrében történő vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 86,205 3 28,735 3,823 ,011 

Within Groups 1826,305 243 7,516   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 
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ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6,128 3 243 ,000 

Forrás: saját szerkesztés 

15. melléklet: Statisztikai eredmények a zenei intenzitás-index által felvett átlagos értékek 

a szolgáltatások körében való vizsgálata során 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20,826 1 20,826 2,697 ,102 

Within Groups 1891,684 245 7,721   

Total 1912,510 246    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

9,794 1 245 ,002 

Forrás: saját szerkesztés 

16. melléklet: Statisztikai eredmények a zenék intenzitásásnak vizsgálata során a 

marketingkommunikációs üzenet szempontjából 

ANOVA 

ZInt 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 58,807 2 29,404 3,868 ,022 

Within Groups 1512,876 199 7,602   

Total 1571,683 201    

 

Test of Homogeneity of Variances 

ZInt 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,064 2 199 ,938 

Forrás: saját szerkesztés 

Forrás: saját szerkesztés 
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17. melléklet: Statisztikai eredmények a reklámzenék intenzitásának vizsgálata során a 

több szereplős jelleg tekintetében 

Csoportok n átlag szórás 

Nem többszereplős 112 8,3750 2,84470 

Többszereplős 135 7,7704 2,72068 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

18. melléklet: Statisztikai eredmények a zenei intenzitás-index csoportátlagainak vizsgálata 

során a járművek reklámjainak szempontjából 

Csoportok n átlag szórás 

Nem 217 7,9355 2,81785 

Igen 30 8,8333 2,46469 

Összesen 247 8,0445 2,78827 

Forrás: saját szerkesztés 

19. melléklet: A reklámzenékre jellemző modalitások 

 

Forrás: saját szerkesztés 

20. melléklet: A reklámzenék abszolút tonalitása az orientáló hang jellegétől függően 
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Forrás: saját szerkesztés 

21. melléklet: A zeneszerkesztési hibák és a modalitások kapcsolata 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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22. melléklet: A zenék modalitása és a marketingkommunikáció szempontjából 

megkülönbözötetett szereplők között megfigyelhető kapcsolat (sig.: 0,006) 

 

Forrás: saját szerkesztés 


