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A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma abban a reményben 

fogadta el az országgyűlési beszámolót, hogy a Duna Televízió továbbra is 

megőrizheti önállóságát és függetlenségét. 
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Bevezetés 
 

2005 a stabilizáció és a dinamizáció éve a Duna Televízió ZRT történetében. 

Magyarul a gazdasági egyensúly visszaállításáról és a működés lendületesebbé tételéről van 

szó. A korábbi rossz előjelek után és ellenére az intézmény gazdaságilag pozitív mérleggel 

zárt. A feladatokhoz mért létszámok alakításában megtörténtek azok a fontos és még 

folytatandó lépések, amelyek nemcsak a csökkentés, hanem a minőségi cserék irányában is 

hatottak. Az értékekre továbbra is fogékony televízió műsorszerkezetében megjelentek új, 

közönségvonzó műsorok. Jelentős koncepcionális újítás a második műsor beindítása, amely 

elsősorban Európa, távlatokban azonban a világ kisebbségi csoportjainak párbeszédét kívánja 

a maga eszközeivel elősegíteni. A szűkös lehetőségek ellenére a technikai korszerűsítés 

területén is volt némi előremozdulás. 

Az eredmények mögött azonban sokféle fájdalom van. Ezért a kialakult szokásoktól 

eltérően rövid elemzéssel kell visszatekintenünk a 2004-es évre. 2004-ben ugyanis több olyan 

zavar volt, több olyan folyamat indult el, amely végleg zátonyra futtathatta volna a Duna 

Televíziót. Tavalyi beszámolónkban igen önkritikusan tájékoztattuk az Országgyűlést ezekről 

a jelenségekről. Ennek az elemzésnek a lényege az volt, hogy a Hungária Televízió 

Közalapítvány kuratóriumának elnöksége 2004 májusában arról hozott határozatot, hogy az 

akkori részvénytársasági elnök megbízatását nem hosszabbítja meg. Ehhez és az újabb és 

újabb pályázatok kiírásához megvolt a szükséges kétharmados többség, de az elnökválasztási 

javaslathoz már nem. Ennek következtében 2004 szeptemberétől nem volt elnöke a Duna 

Televíziónak. A krónikus bizalmatlanság jele volt, hogy a három alelnök együttes irányítási 

jogköréről született döntés, ami megakadályozott minden lényeges átalakítási és korrekciós 

lehetőséget. Pedig addigra világossá vált, hogy nemcsak 2003-ban indított el a régi 

részvénytársasági vezetőség pénzügyileg vállalhatatlan műsorokat, hanem az esetleges túlélés 

reményében még 2004 szeptemberében is új, költségkihatásaiban veszélyes műsorszerkezet 

váltotta fel az addigit. Az alelnököknek valamilyen okból nem sikerült közös döntést hozniuk. 

Az akkori napi sajtóból ez a döntésképtelenség, ennek a politikai okai tökéletesen 

megfejthetők. Mint ahogy a kuratóriumi elnökség tagjai közötti bizalmatlanságra is 

megtalálhatók ugyanezek a magyarázatok. 

A 2004-es év 518 millió forintos veszteségéből nagyjából 60 millió a szeptembertől 

tartó újabb túlköltekezésből adódik. A kuratórium a 2004-es üzleti tervet eleve indokoltnak 

látta 460 millió forintos veszteséggel elfogadni. A helyzet – mint látható – a fent említett 
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zavarok miatt tovább romlott. Mivel nemcsak 2004 végéig, hanem 2005 februárjáig nem 

sikerült új elnököt választani, további 50 millió forintos veszteség már a 2005-ös évet 

terheli. 

A 2005-ös évet záró pozitív mérleg ezeknek a történéseknek a fényében értékelhető 

igazán. A 15,6 milliós többlet egy olyan évben keletkezett, amikor a kuratórium jónak látta 

majdnem 260 milliós hiánnyal elfogadni az üzleti tervet, és a korábbi folyamatok 

ismeretében az üzleti terv módosításának kényszerére is fel volt készülve. Az eredmény tehát 

önmagáért beszél. De beszél arról is, hogy a tavalyi országgyűlési beszámolóban erős 

önkritikával megfogalmazott minősítése a kuratóriumi bizalmatlanságnak, utalás a politikai 

érdekérvényesítés rossz tapasztalataira, csak átmeneti jelenség volt. A Hungária Televízió 

Közalapítvány kuratóriumának elnöksége végül mégis képes volt konstruktív magatartást 

tanúsítani, aminek következtében – a civil kuratóriummal együttműködve – 2005 februárjától 

van elnöke a Duna Televíziónak, és beindulhattak azok a folyamatok, amelyek a méltó 

hagyományt megőrző jövő alapját képezhetik. 
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1./ A Duna Televízió Rt. tevékenységének felügyelete 

1.1. A Részvénytársaság pénzügyi helyzete 2005-ben 

 
A Duna Televízió 2005. évi gazdálkodási tevékenységét sikeresnek értékeljük, mert 

 

- a kuratórium által jóváhagyott üzleti tervnél mintegy 270 millió forinttal kedvezőbb 

pénzügyi eredményt ért el; a jóváhagyott 256,5 millió Ft veszteséggel szemben 

pozitív, 15,6 millió forintos nyeresége volt. 

 

- a 2005. évi üzleti terv arra utalt, hogy egyensúlyi helyzet esetleg csak 2006-ban 

következhet be, így az egyensúly elérésének közgazdasági értékét egyértelműen 

növeli, hogy – mivel a bevételi oldal a terv szerint alakult – a pozíciójavulás teljes 

mértékben a költségcsökkenésből adódott. 

 

A kismértékű nyereség eredményeképpen az üzleti tervben jóváhagyott jelentős csökkenés 

helyett minimális mértékben nőtt a saját tőke. Aránya a jegyzett tőkéhez képest továbbra is 

mintegy 75%. 

millió Ft 

 2002. évi tény 2003. évi tény 2004. évi tény 2005. évi tény

Mérleg 

szerinti 

eredmény 

197,9 -26,9 -518,0 15,6 

Saját tőke 1.172,9 1.837,8* 1.319,8 1.335,4 

Jegyzett tőke 1.104,0 1.795,8* 1.795,8 1.795,8 

 

* 2003. évi költségvetési tőkejuttatással (691,8 mill. Ft) megnövekedett értékek 
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A bevételi oldal a tervezetthez képest ritkán látható azonosságot mutat. A támogatások pár 

tízmilliós eltérését az egyéb bevételek növekedése ellensúlyozta. 

 

A költség és ráfordítás oldal alakulására az alábbi – néha ellentétes irányú – tényezők 

hatottak: 

 

- több mint 10%-kal, 350 millió forinttal csökkentek az üzleti tervben jóváhagyott saját 

műsor gyártására fordított költségek. A műsorszerkezet változása mellett ebben 

jelentős szerepe volt a gyártási költségek ésszerű, a színvonalat nem érintő 

racionalizálásának. 

 

- a kevesebb saját gyártás következményeként növekedett a belső terhelésekkel nem 

ellensúlyozott közvetlen műsorgyártási költségek közös költségként fennmaradó 

része, amely költségnövekedésként jelentkezett. (80 millió Ft). (A kuratórium 

javaslata, hogy az illetékes szervek a közszolgálat egészére nézve vizsgálják meg a 

belső terheléseknek a Duna Televízióban működő, esetleg másutt is alkalmazható 

megoldásait.) 

 

- lényeges tényező, hogy amiről tavaly beszámoltunk – a 2004. évi helyzettől eltérően – 

a filmjogokra és szinkronizálásra történt ráfordítások gyakorlatilag a tervezett szinten 

teljesültek. 

 

- A 2005. év meghatározó humángazdálkodási feladata a több éve halogatott csoportos 

létszámleépítés végrehajtása volt. Ehhez az Országgyűlés az elvi ösztönzésen és 

egyetértésen túl pénzügyi támogatást adott. A támogatás összegének felhasználásáról 

az Országgyűlésnek az előírt módon a megfelelő időbeosztásban beszámoltunk. 

(Leveleink iktatószámai: KL62/2005.02.04., KL164/2005.03.31., KL516/2005.10.25.) 

A 92 főnyi elbocsátást, valamint közel 20 fő minőségi cserét, ill. előléptetést magában 

foglaló folyamat valamelyest elhúzódott, így a 2005. évi pénzügyi kihatás a 

tervezetthez képest – a körültekintő és felelősségteljes egyeztetés miatt – mintegy 60 

millió forint többletköltséget okozott. Ennek ellenére – elsősorban a központi, fel nem 
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osztható bérköltségek csökkenése miatt – az élőmunka költségek végső egyenlege a 

tervezettnél kedvezőbben alakult. 

 

A műszaki állapotokról, a fejlesztésről, beruházásról a megfelelő fejezetben (1.6) számolunk 

be. 

 

A pénzügyi helyzet alakulása 
 

A bevételi oldal előirányzott teljesülése, valamint a hatékony költségtakarékosság mellett a 

társaság 2005. évi pénzügyi stabilitása a teljes év folyamán biztosított volt. A Duna Televízió 

valamennyi adó- és járulékfizetési kötelezettségét idejében és rendben teljesítette. 

A jelentősebb nagyságrendű szabad pénzeszközök hiánya azonban megkövetelte, hogy a 

beruházások ütemezését a cashflow lehetőségekkel összhangba kellett hozni. 

 

A pénzügyi egyensúly ellenére továbbra is nagy horderejű gondnak véljük a 

médiafinanszírozás csődjét, ami gyakorlatilag 1996 óta tart. Annak következtében, hogy az 

állam nem tudott érvényt szerezni a médiatörvény üzembentartási díj fizetésére vonatkozó 

szabályozásának, a közszolgálati médiumok eddig összesen mintegy 110 milliárd Ft, ezen 

belül a Duna Televízió több mint 25 milliárd Ft, a médiatörvényben szabályozott 

jövedelemtől esett el. (Erről az Összegzésben is szólunk.) Ebben közrejátszik az is, hogy a 

helyzet a díj 2002. évi költségvetési átvállalása óta sem változott, mivel az éves költségvetési 

pótlás számítása a 2001. évi – 65%(!) körüli mértékben beszedett – üzembentartási díjat veszi 

alapul, tehát a sokéves hátrányos helyzet konzerválódott.  
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A bevételek és költségek részletes alakulása 
 

Bevételek 
 

2005. évben a részvénytársaság összbevételei pontosan a tervezett 
szintet érték el.  

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

I. Saját bevételek 497,0 493,2 -3,8 99
II. Üzembentartási díj 6.022,8 6.022.8 0,0 100
III. Koncessziós díj 472,0 470,4 -1,6 100
IV. Sugárzási díj 1.300,0 1.311,2 11,2 101
V. Támogatások 457,8 443,4 -14,4 97
VI. Egyéb bevételek 15,0 40,2 25,2 268
Összes bevétel: 8.764,6 8.781,2 16,6 100

 
 

Saját bevételek 

 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

I. Saját bevételek 497,0 493,2 -3,8 99
I/1. Kereskedelmi Iroda 427,0 412,1 -14,9 97
I/2.Egyéb 70,0 81,1 11,1 116

 
 

A Kereskedelmi Iroda éves 427 millió forintos bevételi tervét 97%-ra teljesítette. Ennek az 

az oka, hogy a tervezett barter forgalmat tudatosan csökkentették (mintegy 58 millió 

forinttal). Az arculatváltás miatt a barter igény belső szerkezete a sajtóbarterek javára 

módosult.  

A kompenzációs bevételek kiesését a televíziós reklámpiacon folyó erős konkurenciaharc 

közepette nagyrészt sikerült a készpénzes kereskedelmi forgalom 248,8 millió forintos 

realizálásával, a terv 20,7%-os (42,8 millió forint) túlteljesítésével elérni. Ez az eredmény a 
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terv készpénzes bevételének arányát a reklámbevételeken belül közel kétharmadra növelte.  

.  

Az egyéb kereskedelmi (saját) bevétel éves szinten 81,1 millió forintra teljesült, amely 

elsősorban egyes eszközök bérbeadásából, komplett stúdiószolgáltatásból tevődik össze. 

(Például: a Bajnokok Ligája élő közvetítéseivel összefüggő díjak). 

 

Üzembentartási-, koncessziós díj 
 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

II. Üzembentartási díj 6.022,8 6.022,8 0 100
III. Koncessziós díj 472,0 470,4 -1,6 100

 
A legfontosabb bevételi források: az üzembentartási díj, illetve a koncessziós díj, amelyek 

pontosan és a törvényi szabályozásnak megfelelően érkeztek. A két díj a működés gazdasági 

létalapját biztosítja.  

 
Sugárzási díj 

 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

IV. Sugárzási díj 1.300,0 1.311,2 11,2 101
 

A sugárzási díj a tervezett szinten alakult. A díj elszámolása nincs hatással a 

mérlegeredményre, mivel az államkincstár teljes egészében megtéríti a mindenkori műholdas 

sugárzási költségeket. Fontos kivétel ez alól a Duna Televízió amerikai és ausztrál sugárzási 

díja, amelyet saját bevételeiből kell kigazdálkodnia. 
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Támogatások 
 

Megnevezés Terv Tény

Eltér
és a 

tervtő
l 

Tény 
/ 

Terv 
% 

V. Támogatások 457,8 443,4 -14,4 97
V/1. HTVKA 20,0 13,9 -6,1 70
V/2. Beruházási és fejlesztési támogatások 235,0 191,9 -43,1 82
V/3. ORTT 44,8 37,3 -7,5 83
V/4. Pályázati támogatások 20,0 29,2 9,2 146
V/5. Szervezeti struktúraváltás központi támogatása 
 138,0 171,1 33,1 124

 

A beruházási és fejlesztési támogatások rovatban döntő részben a műszaki fejlesztések 

támogatására a 62/2004. OGY határozat alapján kapott összeget számolhatjuk el, mégpedig 

minden év során az amortizáció értékével azonos mértékben.  

Az ORTT támogatások némileg elmaradtak még az eleve visszafogott várakozásoktól is. 

Ennek oka az ORTT egyre jelentősebb forráshiányában keresendő. Most már évek óta tart az 

a tendencia, hogy az ORTT egyrészt egyre kevesebb pályázatot tud finanszírozni, másrészt 

ezek egyre csökkenő hányada illeszthető a Duna Televízió műsorterveihez, így a valamikor 

igen jelentős bevételi forrás egyre inkább elapad. A pályázatokon elnyert támogatások 

ugyan magas értéket mutatnak, valójában csak 9,2 M Ft-tal növelték a tervezett bevételeket.  

A 62/2004. OGY határozat és a 1885/2005. kormányhatározat alapján szervezeti 

struktúraváltás támogatásként kapott összeg a – PM céltámogatásból utólag elnyert – 

pénzügyi fedezettel együtt mintegy 140 millió forintot biztosított a csoportos létszámleépítés 

költségeinek ellensúlyozására. 

 

 

 

 

 

Egyéb bevételek 
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Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

VI. Egyéb bevételek 15,0 40,2 25,2 268
 

Az egyéb bevételek sor a működés során felmerülő és a számviteli törvény szerint 

bevételként elszámolandó tételeket tartalmazza. Az itt könyvelt bevételek döntő részét a 

pénzintézetektől kapott kamat teszi ki (22,6 M Ft), de jelentős volt még a deviza- és 

valutakészletek forintra történő átváltásából fakadó árfolyamnyereség is (3,2 M Ft).  

 

 

Költségek és ráfordítások 

 
A költségek alakulásáról általánosságban elmondható, hogy 3 %-kal elmaradtak a tervezett 

éves keretösszegtől. A legnagyobb megtakarítás a műsorgyártási költségeknél jelentkezett, 

illetve 100 milliós nagyságrendű megtakarítást jelentett az általános gazdálkodási tartalék fel 

nem használása is. Jelentősebb kerettúllépés a PR, kommunikáció, valamint a közvetlenül 

leosztható műsorköltségek sorokon jelentkezett. 

 
 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

I. Műsorgyártás előállítási 
költségei 3.150,4 2.791,5 -358,9 89
II. Műsorgyártásra 
(produkcióra) közvetlenül 
leosztható költségek 63,1 143,3 80,2 227
III. Műsorgyártás általános 
(nem produkcióra terhelhető) 
költségei 1.025,1 1.009,8 -15,3 99
IV. Filmjogdíjak 770,0 722,5 -47,5 94
V. Szinkron 210,0 247,8 37,8 118
VI. Egyéb jogdíjak 136,5 122,4 -14,1 90
VII. Műholdas sugárzás 1.405,0 1.433,2 28,2 102
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VIII. Vállalkozási tevékenység 80,9 71,8 -9,1 89
IX. PR, kommunikációs 
tevékenység, közönségszolgálat 156,1 279,8 123,7 179
X. Élőmunka költségek 1.028,6 995,0 -33,6 97
XI. Működési költségek 658,4 634,2 -24,2 96
XII. Értékcsökkenési leírás 192,0 225,6 33,6 118
XIII. Egyéb költségek és 
ráfordítások 45,0 88,7 43,7 197
XIV. Általános gazdálkodási 
tartalék 100,0 0,0 -100,0 0
Összes kiadások és 
ráfordítások: 9.021,1 8.765,6 -255,5 97
 

 

Műsorgyártás előállítási költségei 
 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

I. Műsorgyártás előállítási 
költségei 3.150,4 2.791,5 -359,2 89
I/1. Hírműsorok 1.039,2 950,6 -88,6 91
I/2. Nemzeti Örökség 
Igazgatósága 239,0 214,6 -24,4 90
I/3. Integrációs Igazgatóság 311,5 337,2 25,7 108
I/4. Művészeti Főszerkesztőség 270,5 226,2 -44,3 84
I/5. Művelődési 
Főszerkesztőség 304,5 229,8 -74,7 75
I/6. Innovációs Alelnök 319,7 387,6 67,9 121
I/7. Műsor Alelnök 313,0 147,4 -165,6 47

I/8. Központi keretek 353,0 298,1 -54,9 84
 I/8/1. Jeles napok 120,0 134,6 14,6 112
 I/8/2. ORTT 70,0 55,2 -14,8 79
 I/8/3. Központi keret 150,0 82,9 -67,1 55
 I/8/4. Tengerentúli sugárzás 
speciális költségei 13,0 25,4 12,4 195
 
 
 
2005. éves műsorgyártásra vonatkozó közvetlen költségek jelentősen elmaradtak a 

tervezettől. A költségcsökkenés elsősorban nem a műsorok számának csökkenéséből fakad, 
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hanem az új részvénytársasági vezetők által támogatott felülvizsgálatok elvégzéséből, amely 

nyomán az egyes műsorköltségvetések szerkezete, valamint költségszínvonala ésszerűbbé, 

takarékosabbá vált. Ennek következménye az is, hogy az őszi műsorrács változás nyomán 

induló új műsorok finanszírozása végül is kevesebb ráfordítást igényelt, mint ahogy azt 

eredetileg tervezték.  

 

Költségcsökkentő tényező volt az is, hogy nem minden új műsor indult be a tervezett időben, 

hanem csak csúsztatva, illetve 2005-ben csak az előkészítés fázisáig jutott. Jelentősen 

csökkentette továbbá a kiadásokat, hogy az ORTT forráshiányra hivatkozva sok olyan 

pályázatot elutasított, amelyek megvalósítása benne volt az üzleti tervben. A fenti folyamatok 

együttes hatása eredményezte a gyártási költségvolumen csökkenését.  

 

Az egyes műsorgyártási területek költségeinek alakulása 
 

A Hírműsorok területén őszre átalakult az Indul a nap (Reggel) című műsor tematikája. 

Rövidült a műsor időtartama és jelentősen csökkent az egy adásra eső költség. Ez a 

számokban 40%-os költségcsökkentést jelentett. A Kárpát-medencei híradóra is kevesebbet 

költöttek a tervezettnél, mivel bizonyos határon túli híranyagrendelések költségei 

megoszlottak az Integrációs Igazgatóságon ősztől beindult Világunk című – szintén 

elsősorban e térséggel foglalkozó – műsoraival. A bel- (MTI) és a külföldi hírügynökségekre 

fordított nagyságrend megegyezik a tervezettel. Ugyancsak csökkentek a Közbeszéd című 

műsor költségei is, mivel hatékonyabb együttműködést alakítottak ki (főleg technika 

átcsoportosításával) a napi híradó műsorokkal. 

 

A Nemzeti Örökség Igazgatóság vallási jellegű műsorai, valamint a Beavatás című műsor a 

tervezett kereteken belül maradtak. Év közben megszűnt a Magyarok című műsor és csak a II. 

negyedévben indult el a Közép-Európai Magazin, amely így kevesebbet költött a tervezettnél.  

 
Az Integrációs Igazgatóság műsorai közül az első félévhez képest heti adásszámát tekintve 

csökkent, majd megszűnt az Esti kérdés című műsor (a Közbeszéd című műsor váltotta fel), 

amely megtakarításhoz vezetett. A terület minimális túllépését a Régiók (ma Világunk című 

műsor) költségkihatása okozta. Ez konkrétan abból adódott, hogy az egyszer már csökkentett 

műsoridőt ősztől visszaállították az eredeti hosszúságra, és megváltozott a műsor jellege 
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aktualitása is (napi külföldi élő kapcsolások, riportok, stb.). 

 

A Művészeti Főszerkesztőség számai összességében megtakarítást mutatnak a tervezetthez 

képest. Év közben megszűnt a Gong és a Kulturális hírek, a Bekezdések című műsor 

(helyettük indult a heti öt alkalommal jelentkező Kikötő című napi kulturális műsor). 

Ugyancsak megszűnt a Mozgókép című filmmagazin. A Koncertre fordítható keret és a 

Tálentum című műsor számai minimális megtakarítást mutatnak. Számottevő a maradvány a 

színházi kereten, amelynek az oka az, hogy kevesebb színházi felvétel készült az 

előirányzottnál. 

 

A Művelődési Főszerkesztőség éves megtakarítása jelentős mértékű, ami részben a tervezett, 

de meg nem valósított tudományos híradó költsége. Mérsékelte a költségeket, hogy a Szótár 

című nyelvművelő és a Dunaparti randevú című szórakoztató jellegű műsorok a II. félévben 

nem folytatódtak. A Nyelvőrző, a Felelet az életnek, a Cimbora című műsorok tartották 

előirányzott keretüket, ugyanúgy, mint a külső gyártásban készült Csellengők és a Századunk 

című műsorok is. A gyereksávban tervezett összegből egy műsort (Hol volt, hol nem volt) 

valósítottak meg – jóval kisebb pénzből. 

 

Az Innovációs Alelnök területének pénzügyi túllépését a felügyelt műsorok struktúrájának, 

illetve egyes műsorok gyakoriságának változása indokolja. A „Zöld” műsorsávban 

megduplázták az adások számát. A Váltó című műsor napi gazdasági műsorrá alakult. Ebből a 

keretből finanszírozták a Kívánságkosár, a Játékhullám című műsorok egyes számait, 

valamint a Négyzetméter című műsort is. 

 

A Műsor Alelnökhöz közvetlenül tartozó szervezeti egységek tervkeretében jelentős volt a 

megtakarítás a Dramaturgia és az ORTT rovatokon. Ennek magyarázata, hogy az ORTT-

pályázatokon relatíve kevés pályázatot nyert a Duna Televízió. (Mint már említettük: az 

ORTT forráshiányra való hivatkozással nem adott támogatást).  

 

A Központi Keretek egészéből is megtakarítottak, amely elsősorban az elnöki keret 

visszafogott felhasználásából eredt. Ugyanakkor a Jeles- és Tematikus Napokra fordított 

keretből a karácsonyi és a szilveszteri műsorok a Duna Televízióban eddig szokatlan magas 

költségekkel készültek, tekintettel a határon túli helyszínekről történő többszöri élő 



 17

bejelentkezések miatt. 

 

Műsorgyártásra (produkcióra) közvetlenül leosztható 

költségek 
 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

II. Műsorgyártásra 
(produkcióra) közvetlenül 
leosztható költségek 63,1 143,3 80,2 227
   - Összes költség 3.213,5 2.934,8 -278,7 91

    - Belső terhelés összesen 
-

3.150,4
-

2.791,5 358,9 89
II/1 Élőmunka költségek és 
járulékok 1.629,7 1.485,7 -144,0 91
    - Élőmunka belső terhelés 
összesen 

-
1.629,7

-
1.485,7 144,0 91

  II/1/1. Külsős munkatársak 727,6 786,7 59,1 108
    - belső terhelés -727,6 -786,7 -59,1 108
  II/1/2. Belsős munkatársak 546,2 436,5 -109,7 80
    - belső terhelés -546,2 -436,5 109,7 80
  II/1/3. Egyéb bérjellegű kiadás 
+ járulékok + személyi jellegű 
kiad. 355,9 262,5 -93,4 74

    - belső terhelés -355,9 -262,5 93,4 74
II/2. Technika felhasználás és 
anyag jellegű költségek 825,0 817,1 -7,9 99
   - Technika belső terhelése 
összesen -761,9 -673,8 88,1 88
  II/2/1. Stúdiók 390,0 408,0 18,0 105
    - belső terhelés -170,4 -141,1 29,3 83
  II/2/2. Montírozók 98,5 79,2 -19,3 80
    - belső terhelés -257,0 -236,4 20,6 92
  II/2/3. Átíró 11,9 15,5 3,6 130
    - belső terhelés -14,9 -14,2 0,7 95
  II/2/4. Közvetítőkocsi 75,4 79,2 3,8 105
    - belső terhelés -64,3 -60,3 4 94
  II/2/5. Mobil forgatási 53,8 60,6 6,8 113
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eszközök 

    - belső terhelés -59,7 -52,9 6,8 89
  II/2/6. Szállítás 54,6 59,0 4,4 108
    - belső terhelés -54,8 -53,3 1,5 97
II/2/7 Kazetta, kellék, utaztatás, 
bérlet, stb.   175,8 149,8 -26,0 85
    - belső terhelés -175,8 -149,8 26,0 85

35,0 34,2 -0,8 98Korr.: Nem produkcióra terhelt belső 
terhelés -35,0 -34,2 0,8 98
II/3. Jogdíjak 758,8 632,0 -126,8 83
    - Belső terhelés összesen -758,8 -632,0 126,8 83
  II/3/1. Vásárolt külsős anyagok 507,2 393,1 -114,1 78
    - belső terhelés -507,2 -393,1 114,1 78
  II/3/2. Belföldi hírügynökség 91,0 91,0 0,0 100
    - belső terhelés -91,0 -91,0 0,0 100
  II/3/3. Külföldi hírügynökség 59,7 61,3 1,6 103
    - belső terhelés -59,7 -61,3 -,16 103
  II/3/4. Meteorológia 32,4 21,2 -11,2 65
    - belső terhelés -32,4 -21,2 11,2 65
  II/3/5. Egyéb 68,5 32,3 -36,2 47
    - belső terhelés -68,5 -32,3 36,2 47

0,0 -33,1 -33,1
Korr.: Befejezetlen állomány változása

0,0 33,1 33,1
 
 
Szeretnénk felhívni az országgyűlési képviselők figyelmét arra, hogy ez a fenti táblázat 

és a hozzáfűzött elemzés beszédesen mutatja, hogy a költségvetés forintjaival a lehető 

legpontosabban el lehet számolni a közszolgálatban. A részletezés bizonyára értékes időt 

rabol el a figyelmes olvasótól, de távlati haszna és példaértéke lehet a közszolgálati 

rendszer átalakításának vitáiban. 

Az üzleti terv II. fejezete az I. Műsorgyártás előállítási költségei fejezetben szereplő 

műsorgyártási költségek egy más szempont szerinti bemutatását szolgálja. A I. fejezet a 

produkciókat és az azokra elköltött forintokat csoportosítja, míg a II. azt mutatja be, hogy 

ugyanezen produkciók milyen típusú költségeket használtak fel. A két fejezet közötti 

összefüggést a belső terhelések rendszere teremti meg. A II. fejezetben a belső terhelések 

összege (a negatív számok) pontosan megegyezik az I. fejezet összköltségével. A II. fősoron 

tehát költségek lépnek fel (a pozitív számok) és azokat belső terheléssel (a negatív számok) el 
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is vezetjük onnan a I. fősorra. Az előzőekből következően a II. fejezet belső terheléseinek 11 

%-os csökkenése pontosan megegyezik az I. fejezet számainak csökkenésével. Fontos 

összefüggés még, hogy a II. sornak azért van egyenlege, mivel a kiterhelt költségeknél 

valójában (143.3 M Ft-tal) többet költöttek a kapacitások fenntartására. A többlet tehát azt 

jelenti, hogy a belső árak a jelenlegi műsorgyártási szint mellett nem térítik meg a technikai 

eszközökre és berendezésekre fordított költségeket. 

 

A gyűjtő és a rész-sorokat elemezve kitűnik, hogy a műsorokban felhasznált élő munkaerő 

összességében a műsorgyártás alulteljesülésével párhuzamosan csökkent. Az azonban feltűnő, 

hogy a belsős munkatársak bére jelentősen elmarad, a külsős munkatársak foglalkoztatása 

pedig túllép a tervezett értéken. Az ok a múlt évben elhatározott irányváltásában keresendő. A 

vezetés a tervezési időszakban elhatározta, hogy a belsős dolgozói kört sokkal nagyobb 

mértékben kívánja foglalkoztatni, a külsős munkavállalók részarányát viszont csökkenti 

Ennek értelmében a terveket a több éve megszokott arányokhoz képest jelentősen 

megváltoztatták. A 2005. évi folyamatok a gyakorlatban még nem igazolták vissza a fenti 

célkitűzés megvalósulását. Várható, hogy az EKHO adózási és az ahhoz kapcsolódó 

foglalkoztatási kényszerek 2006-ban alapvetően átrendezik a belsős-külsős foglalkoztatás 

viszonyait. 

 

A legfontosabb terveltérést a technika felhasználás összesített sora mutatja. Az összesítő sor 

több mint 80 M Ft pozícióromlást mutat a tervhez képest. Az eltérés alapvetően két okból 

következik.  

1. A több éve folyó évközi beruházási tevékenység eredményeként a technikai 

eszközöknél a legtöbb soron jelentős amortizációs többletköltség jelentkezett, amelyet 

2005-ben nem építettek be a belső árakba.  

2. A csökkenő gyártás mérsékli a kiterhelések össztömegét, azonban mivel a 

költségoldalon jellemzően olyan fix költségek találhatók, amelyek nem változnak, 

romlik az egyenleg. 

 

Ez a két összefüggés határozta meg a stúdiók, az átíró, a közvetítőkocsi, a mobil forgatási 

eszközök és a szállítás sorok mindegyikét. Ez más szóval azt jelenti, hogy jelenleg többet 

költenek az eszközeikre, mint amennyit továbbhárítanak a produkciókra. A kuratórium 

elnöksége tisztában van vele, hogy amennyiben ez tartósan ekkora különbséget mutat, a 
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társasági szintű túlköltekezés ellen és a valós produkciós költségkimutatások érdekében a 

belső árakat mielőbb fölfelé kell elmozdítani. 

Nem mozdította az egyenleget a „Kazetta, kellék, utazás, bérlet, stb.” sor, amely a gyártás 

csökkenésével megegyezően esett vissza.  

 

A montírozók esetében találunk egyedül nagyobb kiterhelést, mint a ráfordított és kimutatott 

költségek. Az árképzést itt a külső stúdiók montírozó áraihoz igazítják. A piaci ár közelében 

(alatt) tartott montírozó árak ésszerű montírozó felhasználásra késztetnek. 

 

Lényegesnek tartjuk, hogy a felhasznált technikai kapacitások belső árait nem önmagukban, 

hanem összefüggőségeikben ítélik meg. Más szóval: amíg a kapacitások fenntartására 

fordított költségek magasabbak a belső árakkal számolt belső terhelésnél – és az eltérés nem 

jellemzően magas –, addig a működő belső árrendszer közgazdaságilag helyesen közvetíti a 

technikai kapacitások igénybevételének költségeit, ily módon a létrejött gyártási percárak jól 

orientálnak és összehasonlíthatók a piaci szféra esetleges ajánlataival. 

 

Számottevően elmaradtak a tervezettől a jogdíjakra fordított költségek. Ennek hátterében az 

áll, hogy egyrészt kevesebb jogdíjas produkció készült, mint tervezték. (Például márciustól 

szünetelt a Duna parti randevú), illetve 10 millió forintos nagyságrendben kaptak elsősorban 

zenei produkciókra jelentős jogdíjkedvezményeket (ezek közül a legjelentősebb a Zorán 

koncert volt). 

 

A hírügynökségekre a terveknek megfelelően költöttek, a meteorológia díját a 6. hónaptól 

életbelépő új szerződés jelentősen csökkentette. Az egyéb soron a 2004. évi magas bázisszám 

jelentkezett az olimpiai műsorok és a labdarúgó Európa bajnokság átvett anyagaiért az MTV-

nek fizetett összegek miatt.  

 
 
 

Műsorgyártás általános (produkcióra közvetlenül nem 

terhelhető) költségei 
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Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

III. Műsorgyártás általános 
(nem produkcióra terhelhető) 
költségei 1.025,1 1.009,8 -15,3 99
 III/1. Szcenika 98,1 110,2 12,1 112
  III/1/1.Ruha, jelmez 15,2 23,1 7,9 152
  III/1/2.Smink 27,9 22,7 -5,2 81
  III/1/3.Arculati elemek 55,0 64,4 9,4 117
III/2. Műsorgyártás és adás 
egyéb költségei 927,0 899,6 -27,4 97
  III/2/1.Adásvezérlő 123,0 89,0 -34,0 72
  III/2/2.Megtekintő és 
adásvezetés 93,8 89,0 -4,8 95
  III/2/3.Bemondók 43,8 41,3 -2,5 94
  III/2/4.Diszpécserszolgálat 30,0 32,0 2,0 107
  III/2/5.Archívum, Könyvtár - 
zenetár 23,8 25,8 2,0 108
  III/2/6 Nézettségi elemzés 62,5 43,8 -18,7 70
  III/2/7.Éjszakai műszak - 
személyszállítás 10,4 15,5 5,1 149
  III/2/8.Szerkesztőségek 302,8 295,9 -6,9 98
  III/2/9.Film- és 
műsorszerkesztés 65,6 82,4 16,8 126
  III/2/10.Internet és Teletext 
megjelenítés 72,9 94,4 21,5 129
  III/2/11. Külföldi tudósítók 48,0 40,9 -7,1 85
  III/2/12.Egyéb 50,4 49,6 -0,8 98
 
A Szcenika fő sora a tervezett szint felett teljesült, amely az arculati elemek megnövekedett 

költségfelhasználásából adódott. Több produkció rendkívüli, előre nem tervezett új arculatot 

kapott, amely a terven felül növelte a sor tényszámait. A ruha, jelmez és smink sorok 

együttesen terv szintre érkeztek.  

A III./2. fősor alakulása némi megtakarítást mutat, amely elsősorban abból következik, hogy 

az adásvezérlő szervezeti egységnél az I. vezérlő beruházás nulla értékre futott, ezért az 

amortizációs költség csökkent.  

 

A Szerkesztőségek sor költségeit a létszámleépítés jelentősen mérsékelte, aminek 

nagyságrendje a terv szerint alakult. A Film és műsorszerkesztés területén azonban jelentős 
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felsővezetői cserék voltak, és a jelentkező végkielégítések a terveket rossz irányban 

módosították.  

A szervezeti átalakulás meghiúsította a régóta húzódó Kárpát-medencei nézettségi 

kutatásokat, aminek következtében a nézettségi elemzés soron 20 millió forintos megtakarítás 

keletkezett.  

Az átalakuló műszakszervezés miatt az Éjszakai műszakra tervezett költségek jelentősen 

túllépték a tervezettet. Az Internet és teletext megjelenítés soron a túllépést a megújult portál 

kialakításához kapcsolódó többletköltségek okozták. Az új portál lényegesen jobb 

szolgáltatásokkal rendelkezik. Az átalakulások lezárulásával a költségek újra csökkenést 

mutatnak.  

A külföldi tudósítók esetében a költségek szintén elmaradnak a tervezettől, ami azzal 

indokolható, hogy a tervekben sokkal több élő műholdas bejelentkezéssel számoltak, amelyek 

csak részben valósultak meg, ami a műsorok szempontjából hátrányos.  

Az egyéb költségek soron gyűjtik a kifelé teljesített produkciók (pl. Bajnokok Ligája) és 

szolgáltatások (Pl.: kamerabérlet, közvetítő kocsi bérlet, stb.) költségeit. Az ilyen típusú 

kereskedelmi tevékenység és így a sor költségei is a terveknek megfelelően alakultak. 

 

Filmjogdíjak, szinkron 
 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

IV. Filmjogdíjak 770,0 722,5 -47,5 94
V. Szinkron 210,0 247,8 37,8 118

Szinkronizálási költségek 213,0 248,8 35,8 117
    - belső terhelés -3,0 -1,0 2,0 33
 
A filmjogdíjakra és szinkronizálási költségekre fordított együttes összeg a tervértéken 

belül maradt. A tervérték betartása érdekében a vezetőség az év folyamán annyival 

csökkentette a filmvásárlásra felhasználható keretet, amennyivel a szinkronköltségek 

meghaladták a tervezett értéket. A szinkronköltségek túllépésének legfontosabb oka az, hogy 

a 2005. évre a 2004. évhez képest csökkentett összeget terveztek, bízva abban, hogy egyrészt 

alacsonyabb összegeken köthetnek szerződéseket a beszállítókkal, másrészt kisebb 

mennyiséget fognak szinkronizálni az év során. A vásárolt filmek összetétele azonban 
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szükségessé tette a magasabb szinkronizálási költségek biztosítását. 

 

Egyéb jogdíjak 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

VI. Egyéb jogdíjak 136,5 122,4 -14,1 90
 

A Duna Televízió különböző jogcímeken (kiszenei, irodalmi, előadóművészi, 

képzőművészeti) fizet jogdíjakat, amelyek egy része bevételarányosan, más része a képernyőn 

való megjelenéstől függően jelentkezik költségként. A költségsor a szabályzók gyakori 

változása és az előre nem látható megjelenési darabszám miatt nehezen tervezhető.  

 

Műholdas sugárzás 

Megnevezés Terv Tény 
Eltéré

s a 
tervtől

Tény/Ter
v % 

VII. Műholdas sugárzás  1.405,0 1.433,2 28,2 102
Európai sugárzás 1.300,0 1.309,4 9,4 101

Tengerentúli sugárzás 105,0 123,8 18,8 118
 
 

Az államkincstár által finanszírozott Antenna Hungária Rt. európai műholdas fellövési 

szolgáltatás díja a részvénytársaság szempontjából nem gazdálkodási, hanem csak a 

könyvekben átfutó tétel. A díj elszámolása nincs hatással a mérleg eredményére. A sor 

alakulását azonban mégis érdemes figyelni, mert az összbevételek és összkiadások tervhez 

viszonyított nagyságát (igaz, párhuzamosan és azonos nagyságban) jelentősen elmozdíthatja. 

A 2005. évben a tényadatok szinte teljesen egybeesnek a tervértékkel. A tengerentúli 

sugárzás esetében a módosuló szolgáltatási szerződés okozott némi többletkiadást. A 

tengerentúli sugárzás díját a Duna Televízió teljes egészében saját forrásokból gazdálkodja ki, 

arra központi állami támogatást nem kap. 
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1.2 Az Alapító Okirat célkitűzéseinek való megfelelés 
 

A Duna Televízió feladatait 2005-ben is az alapításakor meghatározott célkitűzések 

jelölték ki, elsősorban az, hogy erősítse a szellemi hidat a Magyarországon és a határainkon 

túl élő nemzetrészek között. A kuratórium a 2005-re szóló üzleti tervnek a műsorokkal 

foglalkozó része, konkrétabban a hír, a kulturális és a szolgáltató műsorok elé azt a 
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követelményt állította, hogy friss és hiteles információkkal, a művészet és a tudomány valós 

értékeinek népszerűsítésével, hasznos ismeretekkel segítsék elő a nézők tájékozódását és a 

nemzeti identitás erősödését. 

Az 1992-ben megfogalmazott, majd a médiatörvényben megerősített törekvés az 

elmúlt évtizedben természetesen új tartalmakat is kapott. Abban a mértékben, ahogyan 

változott az anyaország és a határokon túl, tömbben vagy szórványban, olykor diaszpórában 

élő nemzettestek, a világ magyarjai közötti viszony fenntartásának lehetősége. Az akkor 

megfogalmazott alapkövetelménynek az a része, hogy a Duna Televízió elfogadható, sőt, ha 

lehet, eligazító legyen a más nemzetekhez és közösségekhez tartozók számára is, egyre 

inkább erősödik.  

Az Alapító Okirat szerint a Duna Televíziót az összmagyarság egészét szolgáló, 

értékorientált, tájékoztató, szolgáltató és kulturális televízióként határozták meg. Az alapítók 

a példát adó, erkölcsi mértéket állító, a mindenkori divatokon túllépő, minőségelvű 

népszolgálatot (közszolgálatot) végző televízióadás reményében hozták létre. Elgondolásuk 

az volt, hogy a nemzettesteket összekötő hídverés, a nemzettudat, a nemzeti identitás, az 

emberek tájékozódási igényének kielégítése csakis a kultúra és a civilizáció értékeire 

támaszkodva lehetséges. A médiatörvény is ennek a gondolkodásnak a szellemében tette a 

Duna Televíziót a közszolgálati rendszer részévé. 

A Duna Televízió műsorainak azóta is változatlan alapfeladata, hogy az egyetemes 

magyarságot tájékoztassák a különböző országokban élő nemzettársaink politikai, társadalmi, 

gazdasági és szellemi életéről, bemutassák a nemzet sorsfordulóit és az emberek mindennapi 

életét, megszólaltassák a tudomány és a művészet alkotó egyéniségeit, s e missziók által 

erősítsék a nemzethez tartozók azonosságtudatát. 

A műsorok 2005-ben is rendszeresen felidézték a magyarság múltjának kiemelkedő 

eseményeit, összekapcsolva a korszerű jövőkép kialakításának elősegítésével. Jelentős 

programok készültek a tudásalapú társadalom, az európai integráció értékeinek 

népszerűsítéséről és azoknak a félelmeknek az eloszlatásáról, amelyek az Európai Unióból 

egyelőre kimaradó nemzetrészek tagjaiban fogalmazódnak meg. Színvonalasan szóltak a 

műsorok arról, hogy gazdaságunk, tudományunk és művészetünk miképp van jelen 

Európában és a világban, s melyek e jelenlét tartalmi ismérvei. 

A Duna Televízió sajátos, az alapító okiratban körvonalazott szerepéből adódóan a 

műsorok világképét eddig is meghatározta az összmagyarságban való gondolkodás igénye. A 

vételkörzet kibővülése, az amerikai és az ausztráliai sugárázás azonban további kihívást jelent 
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abból a szempontból, hogy meg kell tudni szólítani a távoli földrészeken élő magyarokat is. 

2005-ben vetődött fel a gondolat, hogy a Duna Televízió beindítja második csatornáját, 

amelyet az autonómia-kérdések felmutatásával a kisebbségek párbeszédének lehetőségére 

ajánl fel. A terv szerint 2005 karácsonya lett volna az indítás ünnepi dátuma. Ez a fentebb 

elemzett gazdasági stabilizációs folyamat miatt sem valósulhatott meg. A részvénytársaság 

vezetői – a kuratórium elnökségével egyetértésben – előbbre valónak tartották az egyensúly 

visszaállítását, s csak arra alapozhatónak a második műsor beindítását. Ez utóbb ezért csúszott 

át 2006 húsvétjára. 

Ezzel kapcsolatban érdemes felidéznünk, hogy jogászi nyelven az fogalmazódik meg: 
az alapító okirat és a médiatörvény 30.§-a értelmében a Duna Televízió elsősorban a Magyar 

Köztársaság határain kívül élő magyarság számára nyújt közszolgálati műsorszolgáltatást. 

Mindezekre tekintettel a Duna Televízió feladata a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6.§-ának 

(3) bekezdése megvalósítása érdekében televízió műsor sugárzása Közép- és Kelet-

Európában, különösen az országon kívül élő magyarság számára. A műsorszolgáltatás 

szolgálja a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését; a tárgyilagos 

Magyarország- és magyarságkép kialakítását Európában és azon kívül; a népek közötti és a 

nemzetközi kapcsolatok ápolását és erősítését; a magyar kisebbségek identitásának, 

anyanyelvének, kultúrájának megőrzését (a Duna Televízió KMSZ-ének preambuluma). A 

Duna Televízió második csatornája lényegében ebben az irányban folytatja a megkezdett utat. 

A terjeszkedés mindig kapott politikai hátszelet. Annak idején néhányan vitatták ugyan, de a 

tengerentúli sugárzásra is kapott országgyűlési biztatást az intézmény. 2000 decemberében az 

Országgyűlés 910 millió forintot szavazott meg a határon túli televíziózás fejlesztésére. Bár 

az összeg gazdája az Illyés Közalapítvány lett, a programot – akkor úgy lehetett hinni – 

egyértelműen a Duna Televízióra építették. Ugyancsak az Országgyűlés 800 millió forintot 

szavazott meg az amerikai sugárzás megvalósítására, ami az ÁPV Rt. bekapcsolásával jött 

volna létre. A határokon túli televíziós fejlesztésnek azonban nem a Duna Televízió lett a 
szakmai kedvezményezettje, az amerikai sugárzás támogatása pedig teljességgel elmaradt. 

Mint ahogy az ausztráliai sugárzásé is. A második műsor finanszírozása is a Duna Televízió 

belügye maradt. 

 

 

 

 



 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3/ A közszolgálati műsorszolgáltatás helyzete 

 
A törvényadta keretek ideális teljesülése esetén 2005-ben már év elejétől egy megújult 

vagy megerősített vezetőségnek és egy megújult Duna Televíziónak kellett volna a rá 

kiszabott közszolgálati feladatokat teljesítenie. Viszont a másutt ismertetett módon elhúzódó 

elnökválasztási folyamat csak 2005 februárjában fejeződött be. Éppen ezért a 2005. év 

értékelésekor mindenek előtt is meg kell említenünk, hogy története során nem először egy új 
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vezetőséggel felálló Duna Televízió változó, átalakuló műsorszerkezettel jelent meg a 

továbbra is a magyarság televízióját és az értékállóságot igénylő és választó televíziónézők 

előtt. Nem szorosan tartozik a KMSZ értékeléséhez, de fontos megemlíteni, hogy mindezt az 

átalakulást a részvénytársaság vezetőinek a kuratórium által az elnökválasztás egyik 

feltételeként is meghatározott jelentős létszámleépítés és egyre szorítóbb gazdasági, pénzügyi 

feltételek mellett kellett végrehajtani. 

A Duna Televízió Részvénytársaság Alapító Okiratában foglaltak szerint (6§ 6.2./f) a 

Közgyűlés jogainak gyakorlása során a kuratórium hatáskörébe tartozik: a társaság 

közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzatának jóváhagyása, a Művelődési Közlönyben 

történő közzététele, a szabályzat követelményeinek érvényrejuttatása, érvényesülésének 

évenkénti értékelése. 

Az érvényben lévő KMSZ szerint a DTV ZRt. a médiatörvény értelmében 

közszolgálati műsorszolgáltató.  

Az Alapító Okirat és a médiatörvény 30.§ -a szerint a DTV elsősorban a Magyar 

Köztársaság határain kívül élő magyarság számára nyújt közszolgálati műsorszolgáltatást. 

Mindezekre tekintettel a Duna Televízió feladata a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6.§-ának 

(3) bekezdése megvalósítása érdekében televízióműsor sugárzása Közép- és Kelet-Európában, 

különösen az országon kívül élő magyarság számára. A műsorszolgáltatás szolgálja a magyar 

és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését; a tárgyilagos Magyarország- és 

magyarságkép kialakítását Európában és azon kívül; a népek közötti és a nemzetközi 

kapcsolatok ápolását és erősítését; a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, 

kultúrájának megőrzését (KMSZ Preambuluma). 

A jelenleg is érvényben lévő Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat (KMSZ) 

Preambuluma általános szabályaiban a közszolgálati műsorszolgáltatás alapelveit az alábbi 

négy pontban foglalja össze: 

 

I/1. A sokoldalúság, hitelesség, kiegyensúlyozottság és tárgyilagosság, 

valamint a vélemények, nézetek sokféleségének és a véleményszabadság 

érvényesülésének biztosítása. 1996. évi I. törvény 23.§(3), 29.§(2)b.)e.). 

I/2. A személyiségi jogok tiszteletben tartása és a tájékozódási szabadság: 

médiatörvény 3.§(2), 29.§ (2) j.). 

I/ 3. A pártatlan tájékoztatás. A pártoktól, politikai mozgalmaktól, a 

kormánytól, önkormányzatoktól, állami szervektől és gazdasági érdekcsoportoktól 
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való függetlenség: médiatörvény 29.§ (2) a.). 

I/4. Az anyanyelv ápolása, használatának szabályai: médiatörvény 29.§ (2) c.). 

Mint az előzőekben már utaltam is rá a médiatörvénnyel összhangban a KMSZ-ben foglaltak 

alapján: „A Hungária Televízió Közalapítvány Elnöksége ellenőrzi a KMSZ érvényesülését 

és előkészíti a Kuratórium éves értékelését.” 

 

A tulajdonosi jogokat gyakorló kuratórium a mindenkori Duna Televízió vezetésével 

együtt kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett a fenti alapelvek betartására, illetve az ezek 

figyelembevételével történő műsorgyártásra, műsorszerkesztésre. Mint azt már az előző évek 

KMSZ értékeléseinél is leírhattuk, az ORTT-hez benyújtott Duna Televízió műsoraira 

vonatkozó panaszos ügyek éves szinten is igen csekély számúak (5-6 ilyen eset volt) és 

általában ezek is megalapozatlannak minősülnek. 2005-ben, a DTV-től kért adatok alapján, 

mindösszesen két ilyen panasz érkezett a Panaszbizottsághoz. Az egyiket a panaszos, még 

mielőtt döntöttek volna az ügyben, visszavonta, a másikat pedig megalapozatlannak tartotta 

az illetékes bizottság. 

A televízió új arculata több elemében visszatért az induláskor használt szimbolikához 

(pl.: Duna TV logó) ezzel is hangsúlyozva a hagyománytiszteletet, értékállóságot, de ezzel 

együtt jelentős változtatásokat is eszközölt. Ezek a változtatások a mai kor nézői igényeit 

sokkal inkább követő frissítéseket jelentenek. Új, dinamikus műsorritmus, lényegesen 

vidámabb, az évszakok és ünnepkörök változásait is figyelembevevő színvilággal. Az új 

képernyős arcok néhány kivételtől eltekintve valóban illeszkednek az ettől a televíziótól 

megszokott és joggal elvárt színvonalhoz. Sajnálattal kell megállapítani, hogy ugyanakkor 

néhány meghatározó képernyős éppen ebben az időszakban távozott is a csatornától. Érdemes 

lenne átgondolni a még a Duna Televízióban dolgozó és nézőink számára ezt a televíziót 

képviselő személyiségek és „arcok” gyakoribb szerepeltetésének lehetőségét. 

Korábban jelentős hiányosságként értékeltük a gyermekműsorok számát és minőségét, 

valamint a sportműsorok fokozatos leépülését. Elsősorban a sport műsorok területén lényeges 

változás következett be. A televízió, nem kis nézői megelégedésre, újra közvetít labdarúgó 

mérkőzéseket és egyéb hazai és nemzetközi sporteseményeket élőben vagy felvételről, sok 

esetben pedig összefoglalók formájában. A ifjúsági műsorok területén közel sem sikerült 

ilyen áttörést elérni. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermek- és ifjúsági korosztály is 

nagyobb figyelmet kapjon a televízió műsorpolitikájának további alakításakor. 

A leginkább látványos, igazán jelentős nézői érdeklődést kiváltó változást az eddig 
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szinte nézetlen (hazai mérések szerint) déli órákban jelentkező, zenés üzeneteket közvetítő 

Kívánságkosár és a hét több estéjén is látható olasz televíziós sorozat hozta. Valójában 

mindkét műsor a szélesebb nézői rétegek felé nyit, bár saját műfajukon belül a színvonalasak 

közé sorolhatóak. Némi aggodalommal szemléltük ezeknek az új műsoroknak a megjelenését 

a magát kulturális televízióként meghatározó Duna képernyőjén. Elemzés helyett 

összegzésképpen: bizonyos, hogy jelentős nézőszám növekedést ért el az adó úgy, hogy nem 

lépte át azt az elvárható színvonalbeli határt, amelyet sok más csatorna feláldoz a nézőszám 

növelése érdekében. A Dunának sikerült a könnyedebb műfajokat is minőségi formában 

képernyőre állítania. 

Új gazdasági magazinműsorként indult, a Váltó, mely megtalálta a helyét a továbbra is 

hat órakor jelentkező híradó után. A hírműsorok is dinamikusabbak lettek, bár időnként még 

mindig lehetnének frissebbek, lényegre törőbbek. A 2005.évben a pápa halálának és 

temetésének a közvetítése igazán méltó volt a Duna Televízió hagyományaihoz. Külön kell 

szólni a Reggel című reggeli magazinról és az esti Közbeszéd című politikai háttérműsorról. 

Sajnos, a Reggelnek nem sikerült még a korábban is igen alacsony nézettséget elérnie. 

Valószínűleg ennek a műsornak még alakulnia kell. A Közbeszéd viszont végre 

megteremtette azt az esti háttérműsort, melyre már hosszú ideje szükség lett volna. 

A DTV talán legnagyobb vállalkozása 2005-ben a többségében élő 

bejelentkezésekkel, tematikus műsorokkal, ezekben helyi összeállításokkal jelentkező 

Világunk című naponta jelentkező magazinműsor volt. Először tudta televíziós eszközökkel 

integrálni, egymáshoz közelhozni a Kárpát-medencébe és a nagyvilágba szétszóródott 

magyarságot. A közszolgálatiság és az összetartozás érzésének erősítése: ez a műsor ennek 

igazán jó példája. Bár lenne pénz a stúdiók számának növelésére, a technikai feltételek 

javítására. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez a műsortípus továbbfejlődjön. Ezt a határokat 

eltörölő, magyarságot összekötő televíziós szemléletet képviselte az adventi, karácsonyi 

Magyarok karácsonya is. 

A műsorok áttekintésében a kulturális, film- és dokumentumfilm terület az, ahol a 

legkönnyebb az értékelést elvégezni, hiszen mindig is minőséget, díjakban és elismerésekben 

is megmutatkozó, igazán magas színvonalat képviselt és képvisel a DTV. A megújult 

kulturális magazin, a Kikötő kezdetben késő este, majd a nézői igényeknek (határon kívül és 

belül) sokkal inkább megfelelő későesti időpontban kerül adásba. Jó műsorvezetéssel, érdekes 

és sokszínű műsor. Több határon túli anyag viszont elkelne ebben a műsorban is. A Magyar 

Rádióval közösen szervezett Kárpát-medencét megmozgató versmondó verseny, az Élő 
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Népzene, a Színlap című színházi magazin és a Kézjegyben jelentkező portrésorozat is a 

küldetésként vállalt kulturális jelleget erősítette. Hozzá kell tenni szükségképpen és 

méltóképpen. 

Befejezésképpen külön kell szólni az új vállalkozásként bevezetett tematikus 

napokról, illetve a válsághelyzetekben is jelenlévő Dunáról. A Trianon Nap nem kis 

visszhangot keltve több napos felvezetés után egy egész napos műsorfolyamot szentelt a 

magyarságot ért „Trianon szindróma” feldolgozására. Érdekes és bátor vállalkozás volt, 

melyet azóta újabb tematikus napok követtek. A román közéleti személyiségekkel folytatott 

televíziós vita is újszerű kezdeményezésnek bizonyult. Van még mit fejleszteni rajta. 

Kíváncsian várjuk, lesz-e folytatása? A Székelyudvarhelyen és környékén bekövetkezett árvíz 

után pedig példaértékűen igyekezett az elsők között tudósítani, majd a helyreállításról 

tájékoztatni a DTV. Az élő műsor keretében folytatott gyűjtés pedig a televízió egyik 

legnagyobb sikerű kezdeményezése volt, a szinte egésznapos és éjszakába nyúló műsor 

összes esetlegességével, hibájával együtt. 

Összegzésképpen el kell mondani, hogy a Duna Televízió 2005-ben elkezdett egy 

új korszakot, de közel sem sikerült még minden területen megújulnia. A fejlődés gátja 

viszont nem elsősorban a szakmai hiányosságokban keresendő, bár a bedolgozó kollégák 

esetében sokszor hatékonyabb szakmai képzésekre is szükség lenne. A legnagyobb 

problémának az egyre szorítóbb szűkös pénzügyi feltételek tűnnek. A megfelelő 

színvonalú, korszerű technikai eszközök nélkül, a jó szakemberek piacképes díjazásának 

hiányában, egyáltalán napi gazdasági gondok mellett egyre nehezebb lesz megfelelni a 

Közszolgálati és Műsorszolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak. 2005-ben, a részben 

ismertetett hiányosságok mellett is, mindent összevetve, a KMSZ előírásainak 

megfelelően teljesítette az alapító által rábízott küldetését a „nemzet televíziója”, a Duna 

Televízió. 

 

 

1.4 A médiatörvény közszolgálati előírásainak érvényesülése 
 

A médiatörvény meghatározott kvótákkal szabályozza a főműsoridőben és a teljes napi 

műsorfolyamban sugárzott műsorok műfaji, nemzeti, nemzetiségi megoszlását. A Duna 

Televízió igazi közszolgálati televízióként követi az előírásokat. Minden túlzás nélkül 

állíthatjuk, hogy a hazai gyártásra vonatkozó kvótákat messze meg is haladja.  
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A Duna Televízió saját gyártású műsorainak változása (ismétléssel) 
 2004-2005. 

 

 2004. 
perc 

2005. 
perc 

Változás 
% 

Nem zenés, fikció,   dráma, irodalom 7 402 perc 5 144 perc 69,49%
Nem zenei szórakoztatás 3 562 perc 3 453 perc 96,94%
Zene 16 936 perc 23 825 perc 140,67%
Sport 15 458 perc 9 849 perc 63,71%
Hírek, aktuális politika, gazdaság 63 270 perc 66 725 perc 105,46%
Információ 77 395 perc 64 483 perc 83,32%
Művészet, tudomány, kultúra 43 581 perc 54 116 perc 124,17%
Oktatás 14 069 perc 10 103 perc 71,81%
Vallás 10 044 perc 9 951 perc 99,07%
Egyéb 25 177 perc 38 840 perc 154,27%
Mindösszesen: 276 894 perc 286 489 perc 103,47%

 

A táblázat alapján kiderül, hogy a 2004-es esztendőhöz képest növekedett a művészeti, 

tudományos, kulturális műsorok aránya. 

Ezen belül örvendetesen erőteljes volt a zenei produkciók mennyiségének növekedése. 

Műsorcsoportok arányai a Duna Televízió saját gyártású műsorában 2005-ben
 ismétléssel

Nem zenei 
szórakoztatás

1,21%

Nem zenés, f ikció, 
dráma, irodalom

1,80%
Zene
8,32% Sport

3,44%

Hírek, aktuális politika, 
gazdaság
23,29%

Információ
22,51%

Egyéb
13,56%

Vallás
3,47%Oktatás
3,53%

Művészet, tudomány, 
kultúra
18,89%

 

A kördiagram az előző táblázatot kiegészítve, annak adatait grafikai megjelenítésben 

ábrázolja, így a műsortípusok egymáshoz viszonyított arányát is érzékelteti. 
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Vásárolt programok 

 
2005-ben 3985 óra vásárolt filmet és televíziós műsort mutatott be a Duna Televízió. Ez 
naponta átlagosan 11 óra műsort jelentett.  
 
A Duna Televízió filmműsorában 2005-ben leggyakrabban európai és magyar alkotások 

szerepeltek (2200 illetve 1080 óra). 278 órányi amerikai filmet vetítettek, 424 órányi műsor 

pedig a világ más, távoli tájairól érkezett.  

 

A nézők több mint 50 ország film- és televíziós produkcióit láthatták, amelyből 1080 óra, 

tehát az összes vásárolt műsor közel 30 %-a magyar alkotás volt. Ezt követően az olasz, angol 

és német nemzetiségű műsorok szerepeltek legnagyobb számban.  

 
Műfaji felosztás szerint játékfilmből mutattak be legtöbbet, 84900 percnyit, azaz kb. 850 

darabot. A játékfilmeket a tévéfilmek/sorozatok követik 54000 perccel. Ismeretterjesztő 

filmből 42600 percet, dokumentumfilmből 20100 percet tűztek műsorra. 

 
2005-ben sugárzott vásárolt műsorok műfaj-nemzetiségi főcsoportok szerinti 

bontásban 
Műfaj egyéb európai magyar USA Összesen: 

      
Dokumentumfilm 838 perc 6 037 perc 12 483 perc 734 perc 20 092 perc
Egyéb 50 perc 142 perc 1 224 perc  1 417 perc
Gazdasági műsor   15 perc  15 perc
Irodalmi műsor   646 perc  646 perc
Ismeretterjesztő 5 854 perc 25 666 perc 10 481 perc 641 perc 42 642 perc
Ismeretterjesztő 
magazin   3 233 perc  3 233 perc
Játékfilm 7 519 perc 37 862 perc 24 812 perc 14 706 perc 84 900 perc
Komolyzene  321 perc 1 416 perc 179 perc 1 916 perc
Mesefilm 5 841 perc 10 695 perc 1 387 perc  17 923 perc
Oktató műsor  287 perc   287 perc
Riport műsor   506 perc  506 perc
Sport  564 perc 958 perc  1 522 perc
Sportmagazin   117 perc  117 perc
Szolgáltató műsor   173 perc  173 perc
Szórakoztató 89 perc 1 265 perc 2 173 perc  3 527 perc
Tévéfilm 4 773 perc 48 003 perc 916 perc 291 perc 53 983 perc
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Vallási műsor  210 perc 29 perc  239 perc
Zenei műsor 642 perc 942 perc 4 243 perc 150 perc 5 976 perc
      
Összesen perc: 25 607 perc 131 994 perc 64 811 perc 16 700 perc 239 111 perc
Összesen óra: 427 óra 2 200 óra 1 080 óra 278 óra 3 985 óra
 

 

A 2005. évi filmműsor 

 

A kínálatot rendezői és színészi sorozatokkal, tematikus válogatásokkal, a szomszéd országok 

és a kortárs európai filmművészet egy-egy vonulatának bemutatásával gazdagították. Sok 

ősbemutató szerepelt a Duna Televízió képernyőjén és növekedett az elmúlt években készült, 

friss alkotások száma.  

 

A 2005-ös év magyar filmműsorából megemlítendő a vasárnap délutáni filmsávban 

bemutatott Fejős Pál rendezői sorozat, amelyben hazai ősbemutatók is szerepeltek. 

Februárban a Magyar Filmszemle alkalmából egy héten át új magyar alkotások kerültek 

képernyőre. A Duna Televízió indulása óta a hétfő este a dokumentumfilmeké, ahol a 

legújabb alkotások kapnak helyet. Kedd esténként hagyományosan magyar játékfilmek 

vannak műsoron. Válogatás volt Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Kállai Ferenc, Törőcsik Mari 

filmszerepeiből, Máriássy Félix, Kovács András, Banovich Tamás, Makk Károly, Ember 

Judit rendezői munkáiból. Az év során rendszeresen jelentkeztek a hazai televíziókban ritkán 

látható kortárs magyar és külföldi rövidfilm-összeállításokkal, „Rövidre vágva” címmel. 

 
A többszáz külföldi film közül kiemelendő a legújabb lengyel játékfilm-termés bemutatása, 

valamint Jacques Tati és Pier Paolo Pasolini rendezői sorozata. Folytatódott az Európai 

Filmakadémia díjaival jutalmazott kortárs filmművészeti alkotások műsorra tűzése. 

„Sztyeppék távolából” főcímmel értékes kazah és kirgiz rövid- és játékfilmeket láthattak a 

nézők. A kortárs skandináv filmművészet jeles alkotásait mutatták be a „Fehér éjszakák”, 

amikor norvég, svéd, dán és izlandi filmeket tűztek műsorra. „LATINO” főcím alatt mai 

argentin, mexikói, brazil, chilei és spanyol játék- és dokumentumfilmek szerepeltek a 

műsorban. Az ismeretterjesztő filmek sorában az „Időutazás” izgalmas kalandokat és 

felfedezéseket tárt a nézők elé, a „Paletta” pedig művészportrékat mutatott be. A televíziós 

sorozatok közül kiemelést érdemel „A félkegyelmű” című orosz és az olasz „Bűvölet” 
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sorozat, utóbbit azóta más televíziók is műsorukra tűzték, megvásárolva a Duna magyar 

változatát.  

 

A Médiakutatási Osztály kimutatása szerint tavaly a Duna Televízió 100 legnézettebb 

műsorának első helyén a „Kőszívű ember fiai” című magyar játékfilm állt. A száz 

legnézettebb műsor listájából megállapítható, hogy a nézők a régi és új magyar filmek mellett 

a szórakoztató kalandfilmeket és krimiket kedvelték legjobban 2005-ben is, tehát ehhez a 

szokványos igényrendszerhez kell mérni a Duna Televízió eltökéltségét, hogy változatlanul és 

töretlenül ragaszkodik a minőségi filmkultúra bemutatásához, még akkor is, ha ez nem hoz 

látványos nézettség-növekedést.  
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A médiatörvény konkrét előírásainak teljesítése 

 

Sor 
szám Leírás Teljes 

műsoridő 
Éves szinten
teljesítendő

Éves szinten 
teljesített 

Éves szinten 
teljesített %

            

1. 
7. § (1.) 
Teljes műsoridő 50 %-a legyen 
európai mű 

515 635 perc 257 818 perc 473 329 perc 91,79% 

2. 
7. § (1.) 
Teljes műsoridő 34 %-a legyen 
magyar nyelvű mű 

515 635 perc 175 316 perc 341 334 perc 66,19% 

3. 

7. § (2.) 
Teljes műsoridő 10 %-a legyen 
5 évnél nem régebben készült, nem 
saját gyártású európai műsorszám 

515 635 perc 51 564 perc 104 166 perc 20,20% 

4. 

7. § (1.) 
Teljes műsoridő 7 %-a legyen 
5 évnél nem régebben készült, nem 
saját gyártású magyar műsorszám 

515 635 perc 36 094 perc 37 983 perc 7,36% 

 

A korábbi években igyekeztünk a médiatörvény utalásaiból összegyűjtögetni a közszolgálati 

igényeket. Huszonnégy olyan pontot találtunk, amelyről elmondható, hogy ebbe a kategóriába 

sorolható. A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnöksége a továbbiakban is 

figyel erre a szélesebb követelményrendszerre, de az ORTT nyomán elfogadja a szűkített 

értelmezést is. Ha négy pontot veszünk figyelembe, a fenti összesítő táblázat beszédesen 

bizonyítja, a követelményeknek mind a négy pontban megfelelt a Duna Televízió, három 

esetben pedig az előírt normákat jelentős mértékben túl is teljesítette. A magyar és az európai 

kultúra értékeinek elsőbbséget biztosított a műsorszerkezetben. Ami pedig a szélesebb 

vizsgálatot illeti: két ponton vannak eltérések az előírásoktól. Az egyik természetes eltérés, 

ugyanis a Duna Televízió az erdélyi és más külhoni nézők miatt nem tudja a hazai órához 

igazítani a főműsoridőt. A másik a magyar televíziózás általános problémája: végveszélyben 

van az értékes gyermekfilmek és -műsorok gyártása. Kiürült a piac. A Duna ennek ellenére a 

legértékesebb alkotásokat veszi elő az archívumokból. (Ha hozzáfér!) 
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1.5 A médiapiac kihívásai és a Duna Televízió válaszai 
 

A Duna Televíziónak szinte megalakulása, különösen pedig a duális médiarendszer létrejötte 

óta a legnagyobb problémája az érték és a nézettség konfliktusa. A Duna Televízió elemi 

feladata, hogy megőrizze kulturális-közművelődési jellegét. Ez azonban eddig a jelzett 

konfliktus éleződésével járt. 2005 ebben is hozott bár enyhe, de pozitív változást. A nézettség 

növelése és a műsorpolitikai célok hatékony megvalósítása érdekében rendszeresen vizsgálják 

a közönség tévénézési szokásait, s a tapasztalatok alapján módosítanak a műsorszerkezeten. 

A 2005. szeptember 12-én bevezetett műsorrend az alábbi célok jegyében született meg. 

- Az élő vagy részben élő műsorok számának, műsoridejének növelése a dinamikusabb, 

kevésbé merev televíziózás érdekében. (Világunk, Kikötő, Kívánságkosár, Váltó, 

Közbeszéd, Törzsasztal) 

- A stúdiók kapacitásának jobb kihasználása a műsorok rendjének újjáalakításával. 

- A határon túli (elsősorban: Kárpát-medencei) tematikájú műsorok nagyobb számú 

szerepeltetése. (Világunk, Vannak vidékek) 

- A kevésbé nézett műsoridők nézőszámának növelése (délelőtti sorozatok, az esti, 19 

órás népszerű fikciós sorozat hetente ötször, Kívánságkosár) 

- A napi gazdasági és közéleti műsorok helyének kialakítása az esti műsoridőben 

(Váltó, Közbeszéd) 

- A napi kulturális folyóirat beindítása és helyének kialakítása az esti műsoridőben 

(Kikötő) 

Bizonyos „húzó” műsorok hagyományos helyének megőrzése (híradó, magyar 

dokumentumfilm, régi magyar film, magyar játékfilm, tematikusan szerkesztett művészfilm 

stb.) 
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Nézettségi adatok 
 
Több mint egynegyeddel nőtt a médiaszektorban elfogadott amr értékben mért teljesítménye a 

Duna Televíziónak, s ennél is nagyobb arányban, közel egyharmaddal (31%-kal) a 

közönségarány. 

 
A DUNA TV  NÉZETTSÉGE 2004 ÉS 2005- BEN ÉS ARÁNYAIK    

  AMR AMR % SHR % RCH RCH % ATS ATS % 
year 2004 06:00 - 24:00 36556 0,4 1,6 1514039 16,1 25 2,4 
year 2005 06:00 - 24:00 46875 0,5 2,1 1596656 16,9 31 2,9 
ARÁNYOK %-BAN 128 125 131 105 105 124 121 

 
Az éves teljesítménynövekedés az adatok felől szemlélve annak köszönhető, hogy  

 

- minden hónapban magasabb volt a nézettség, mint 2004-ben 

- az új vezetés bekapcsolódásának eredményeképpen augusztusig szinte egyenletesen 

növekedett az előző évihez mért havi amr érték 

- a korábban is legmagasabb nézettségű téli hónapokban is sikerült magasabb 

nézettséget elérni, mint a 2004-es évben 

- fontos, hogy nemcsak többen nézték a műsorokat, de egy néző átlagosan 24%-kal 

hosszabb ideig ült a Duna képernyője előtt, mint egy évvel korábban, s ez további 

növekedési lehetőséget jelez. 

 

Mindezek azért is jelentős teljesítmények, mert a szezonális hatásokkal is képesek voltak 

dacolni, s amikor más években csökkent a nézettség, 2005-ben akkor is sikerült növelni az 

amr értékeket: 

A DUNA TV HAVI AMR KÜLÖ NBSÉGEI 2005-2004 KÖ ZÖ TT (AMR)
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A teljesítmény növekedésére az is jelentős hatást gyakorolt, hogy a hét egyes napjain elért 

amr értékek  

- meghaladták a 2004-ben a hét egyes napjain nyújtott eredményt 

- s különösen a korábban gyengébb teljesítményt nyújtó hétközi napokon emelkedett a 

nézettség – értelemszerűen a magasabb nézettségű hétvégéken csak kisebb lehetett a 

növekedés. 
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A nézettség növekedésére jelentős hatással vannak az adásba kerülő műfajok, s azok 

teljesítménye is. Az alábbi műfaj TOP-lista tanúsága szerint 

 

- az AGB-Nielsen által definiált 100 televíziós műfaj közül 69-ben sugárzott adásokat 

Duna Televízió az elmúlt évben, s ez változatos, a legigénytelenebbek kivételével 

mindenki számára élvezhető választékot kínált a közönségnek 

o ennek is köszönhető, hogy a 2005-ös évben az elvben elérhető 9.5 millió 

potenciális tévénéző közül a csatornát közel 6 millióan nézték (éves reach) 

o az év egy átlagos napján az erre a kínálatra kíváncsi nézők száma is 1.6 millió 

körül volt (napi reach), 

 

- a 69 műfaj nézettsége természetesen különböző volt, közülük 20 olyan műfaj volt, 

amely a Duna Televízió nézettségi átlagánál magasabb éves amr értéket ért el, azaz 

növelte a nézettséget 
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o kiemelendő, hogy e 20 műfaj közül 40%, azaz 8 műfaj a kulturálisan 

legigényesebb közönség tájékozódását illetve művelődését szolgálta (irodalmi 

adaptáció, TV-játék, hírműsor, színházi közvetítés, gyermekfilmek), 

o a legmagasabb nézettséget ugyanakkor a folytatásos telenovellák, 

szappanoperák érték el. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a 

műfajoknak megvan a saját – a műfaj kódját értő, ezáltal meghatározott 

nagyságú – közönségük, amiből az következik, hogy nézőszámot növelni csak 

a műfajkódok változtatásával, lejjebb kalibrálásával lehet. Mindazonáltal a 

telenovellák és az önálló részekből álló, főként krimisorozatok közül a 

legigényesebbeket tűzték műsorra, 

o a legnézettebb műfajok közé ezeken kívül a sportműsorok kerültek, bizonyítva, 

hogy a sportközvetítést a Duna közönségének nagy része igényli; 

- ezen kívül 7 műfaj ért el magasabb amr értéket a műfaji átlagnál, s ezek között az 

igényes művészeti, kulturális és vallási műsorok is megtalálhatók. 

 
A DUNA TV ÁLTAL KÍNÁLT FŐBB MŰFAJOK ÁTLAGOS AMR-ÉRTÉKEI 2005-BEN 

Sorszám Műfaj Eseményszám AMR AMR % SHR % RCH RCH %
1 Nem zenés fikció..-Szappanopera telenov. 401 129 682 1.4 5.6 225 803 2.4 
2 Nem zenés fikció..-Sorozat (önálló) 99 102 945 1.1 3.2 305 075 3.2 
3 Sport-Sp.közv.: labdarúgás 14 100 259 1.1 3.3 491 995 5.2 
4 Nem zenei szórak.-Szórakoztató magazin 3 83 895 0.9 1.9 1 096 262 11.6 
5 Mozifilm-Romant.kaland west. 90 81 956 0.9 3.6 346 781 3.7 
6 Zene-Pop rock videoklip 9 81 071 0.9 3.3 249 673 2.6 
7 Sport-Sp.közv.: téli sport 9 75 788 0.8 1.7 475 087 5.0 
8 Információ-Időjárásjelentés 1178 73 339 0.8 2.6 87 877 0.9 
9 Nem zenés fikció..-Sorozat (folytatásos) 475 62 927 0.7 2.8 183 182 1.9 

10 Mozifilm-Műv.film irod.adapt 16 59 755 0.6 2.9 255 631 2.7 
11 Nem zenei szórak.-Egyéb nem zenei sz˘r. 204 58 449 0.6 3.7 192 635 2.0 
12 Nem zenés fikció..-TV-film TV-játék 133 56 853 0.6 1.8 308 100 3.3 
13 Nem zenés fikció..-Szín.közv.(nem zenés) 16 54 103 0.6 1.8 407 705 4.3 
14 Hírek akt.pol. gazd.-Hírek híradó 3392 52 424 0.6 2.8 121 630 1.3 
15 Mozifilm-Vígj.szatíra.zenés 315 50 283 0.5 2.1 276 385 2.9 
16 Nem zenei szórak.-Cirkusz varieté show 32 49 805 0.5 2.9 187 430 2.0 
17 Sport-Sp.hírek sp.magazin 1290 48 620 0.5 2.4 137 657 1.5 
18 Információ-Közérdeku közlemény 1962 48 464 0.5 1.6 52 189 0.6 
19 Mozifilm-Akció akcióvígj. 10 48 171 0.5 2.5 265 737 2.8 
20 Mozifilm-Játékfilm gyerekek 21 47 891 0.5 3.6 180 528 1.9 
21 Mozifilm-Egyéb mozifilm 284 44 599 0.5 2.1 250 234 2.7 
22 Vallás-Vallási szert. közv. 23 43 306 0.5 2.8 162 745 1.7 
23 Mozifilm-Bűnügy.krimi. 91 42 993 0.5 3.3 185 512 2.0 
24 Mozifilm-Tört. kosztümös 14 42 709 0.5 3.9 169 100 1.8 
25 Hírek akt.pol. gazd.-Egyéb aktuális 68 41 160 0.4 1.8 212 647 2.3 
26 Mozifilm-Filmdráma 306 40 966 0.4 1.9 253 993 2.7 
27 Sport-Egyéb sportműsor 26 37 432 0.4 1.9 125 969 1.3 
28 Nem zenés fikció..-Animáció gyerekeknek 1410 34 076 0.4 1.5 75 968 0.8 
29 Sport-Sp.közv. : egyéb sp. 19 33 212 0.4 2.2 130 840 1.4 
30 Információ-Érdekvédelem rip. 402 32 262 0.3 2.2 88 086 0.9 
31 Műv. tud. kult.-Tudományos magazin 189 30 617 0.3 1.7 64 394 0.7 
32 Zene-Cigányzene nóta 136 30 310 0.3 4.7 61 923 0.7 
33 Zene-Egyéb könnyűzene 77 30 267 0.3 2.0 123 099 1.3 
34 Egyéb-Promo műsorism. 107 30 041 0.3 1.6 36 547 0.4 
35 Hírek akt.pol. gazd.-Körz. hírek híradó 251 29 415 0.3 1.8 48 487 0.5 
36 Hírek akt.pol. gazd.-Parlamenti köz. rip. 1 28 893 0.3 2.0 102 265 1.1 
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37 Műv. tud. kult.-Tud.ism.terj.filmek 2565 28 646 0.3 1.9 88 736 0.9 
38 Nem zenés fikció..-Fikció.. gyerekeknek 109 25 976 0.3 1.9 89 093 0.9 
39 Műv. tud. kult.-Egyéb muv. tud. kul. 522 25 976 0.3 1.7 173 466 1.8 
40 Hírek akt.pol. gazd.-Gazd.hírek gazd.mag 754 25 794 0.3 2.7 52 127 0.6 
41 Információ-Körzeti magazin 324 25 404 0.3 1.4 86 442 0.9 
42 Egyéb-Bemondó 16792 24 923 0.3 1.6 33 007 0.3 
43 Zene-Egyéb zenei műsor 218 24 359 0.3 2.3 75 751 0.8 
44 Mozifilm-Sci-fi 3 22 830 0.2 1.5 187 112 2.0 
45 Hírek akt.pol. gazd.-Akt. pol.vita riport 401 22 739 0.2 1.4 65 930 0.7 
46 Műv. tud. kult.-Dokumentum filmek 790 22 657 0.2 1.6 96 036 1.0 
47 Műv. tud. kult.-Műv. kult. hírek 1023 20 984 0.2 1.4 69 909 0.7 
48 Hírek akt.pol. gazd.-Akt. politikai mag. 15 20 597 0.2 1.2 91 894 1.0 
49 Zene-Népzene néptánc 80 19 878 0.2 1.8 60 749 0.6 
50 Nem zenés fikció..-Egyéb fikció dráma 84 19 841 0.2 1.1 136 084 1.4 
51 Információ-Szolg.mag. szabadidő 1365 19 702 0.2 1.6 46 031 0.5 
52 Információ-Egyéb információ 597 19 400 0.2 1.5 79 978 0.8 
53 Műv. tud. kult.-Oktatás 276 18 794 0.2 1.4 74 414 0.8 
54 Vallás-Egyh.vall.szerv.tev. 126 18 646 0.2 1.2 59 962 0.6 
55 Nem zenei szórak.-Játék 490 18 372 0.2 1.6 39 865 0.4 
56 Információ-Európai inf. mag. 107 18 367 0.2 1.1 63 006 0.7 
57 Egyéb-Nem műs.(inzert.hiba.) 2526 18 280 0.2 1.7 33 840 0.4 
58 Vallás-Egyéb vallási 243 17 249 0.2 1.4 63 669 0.7 
59 Egyéb-Máshová nem sor.műs. 365 16 254 0.2 1.2 18 625 0.2 
60 Információ-Nemzetiségi magazin 483 16 015 0.2 2.3 24 443 0.3 
61 Információ-Reggeli inf. magazin 596 15 570 0.2 1.9 163 333 1.7 
62 Nem zenei szórak.-Szórak. gyerekeknek 20 13 750 0.1 1.3 79 251 0.8 
63 Nem zenés fikció..-Irodalmi műv. előad. 1375 13 480 0.1 1.0 35 335 0.4 
64 Zene-Egyéb komolyzene 525 12 867 0.1 1.0 53 966 0.6 
65 Műv. tud. kult.-Műv.tud.kult.gyerek. 103 12 293 0.1 1.0 51 506 0.5 
66 Zene-Jazz 59 11 531 0.1 1.1 52 967 0.6 
67 Nem zenés fikció..-Animáció felnőtteknek 35 11 311 0.1 1.1 22 377 0.2 
68 Zene-Opera balett(szín.) 16 9 823 0.1 0.7 76 317 0.8 
69 Zene-Operett musi.(szín.) 11 9 351 0.1 3.4 21 955 0.2 

 

Fontos látni, hogy a nézettséget milyen közönségrétegek bevonásával érték el – ugyanis így 

válik érzékelhetővé a műfajkódok és a közönségarány összefüggése: 

 

- a közönségprofil adatainak elemzéséből a legszembetűnőbb tény, hogy  

o szinte minden rétegben sikerült növelni a nézők számát 2004-hez viszonyítva,  

o csupán a 18-29 év közöttiek, illetve a szakmunkások amr értéke csökkent 

-  

- a műsorkínálat a legnagyobb vonzerőt  

o a vidéki – kisvárosi-falusi -, 40 év feletti, alacsony iskolázottságú, és 

foglalkozási státusú nőkre gyakorolta, e rétegek amr értékei nőttek legnagyobb 

mértékben, 

 

- a kulturális érdeklődés – a Duna Televízió szakértői által kidolgozott – AGB-Nielsen 

mutatói tanúsága szerint minden ízléskörbe tartozók amr értékei növekedtek 2005-ben 

2004-hez viszonyítva, 

o legnagyobb mértékben a fiataloknak illetve az idősebbeknek szóló 

szórakoztató zenét – rock, nótakedvelők száma emelkedett,  
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o de jelentősnek nevezhető az irodalmi művek illetve a lektűrolvasók számának 

növekedése is. (Általános, Magyarország egészére jellemző, hogy a Duna 

közönsége az irodalmi műveltségűek közül kerül ki, s a tudományos műveket 

olvasók száma ennél jelentősen alacsonyabb. Ugyanakkor 2005-ben a 

tudományos műveket olvasók száma is növekedett.) 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a nézőszám növelésére való törekvés érdekében 

bevezetett műfajok kódját ismerő vidéki, társadalmi-gazdasági és kulturális alsó- és 

alsóközéposztályba tartozók áramlottak be a Duna „nézőterére”, s jelentősen növelték a nézők 

számát. 

 

A DUNA TV KÖZÖNSÉGPROFILJÁNAK VÁLTOZÁSA  2005 – 2004 
  AMR AMR AMR 
  2 004 2 005 2005-2004 

Budapest 11 405 13 153 1 748 
Nagyváros 7 286 8 449 1 163 
Kisváros 9 966 13 099 3 133 

Falu 7 174 11 104 3 930 
Autó van 13 704 18 758 5 054 

Autó nincs 22 126 27 047 4 921 
04-07 442 361 -81 
08-12 598 835 237 
13-17 495 638 143 
18-29 3 023 2 614 -409 
30-39 3 373 3 703 330 
40-49 5 552 7 158 1 606 
50-59 6 427 7 300 873 
60+ 15 919 23 197 7 278 

Férfiak 15 877 18 688 2 811 
Nők  19 953 27 118 7 165 

Alapfokú és alatta 12 640 20 784 8 144 
Szakmunkás 4 907 4 799 -108 
Középfokú 11 357 12 917 1 560 
Felsőfokú 6 926 7 306 380 

Menedzser, vezető 2 277 2 730 453 
Szellemi, nem fizikai 3 534 3 741 207 

Fizikai munkás 6 072 6 904 832 
Tanuló 1 931 2 391 460 

Nyugdíjas 19 333 27 086 7 753 
Egyéb eltartott 2 684 2 954 270 

Jöv A (legmagasabb) 9 438 10 888 1 450 
Jöv B 6 512 9 128 2 616 
Jöv C 8 414 8 502 88 
Jöv D 5 243 9 833 4 590 

Jöv E (legalacsonyabb) 6 223 7 455 1 232 
Eso A 4 459 5 837 1 378 

Eso BC1 9 238 10 786 1 548 
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Eso C2 12 239 12 361 122 
Eso D 2 538 1 969 -569 
Eso E 7 357 14 853 7 496 

Pop,rock,beat  igen 16 861 23 603 6 742 
Pop,rock,beat nem 18 969 22 202 3 233 

Gypsy,Hun,light opera Yes 19 104 27 238 8 134 
Gypsy,Hun,light opera No 16 726 18 567 1 841 
Classical,opera,jazz Yes 13 884 17 371 3 487 
Classical,opera,jazz No 21 946 28 434 6 488 

Crime,romantic book Yes 10 912 15 688 4 776 
Crime,romantic book No 24 919 30 117 5 198 
Literature,art book Yes 16 484 21 867 5 383 
Literature,art book No 19 346 23 938 4 592 

Prof.,scientific book Yes 14 647 16 605 1 958 
Prof.,scientific book No 21 183 29 200 8 017 

 
Legnagyobb vetélytárs az m2. Az ő közönségprofiljukhoz viszonyított Duna-előnyt is 

bemutatjuk: 

 

- a legáltalánosabb megállapítás itt is az, hogy minden nézői rétegből nagyobb számban 

nézik a Dunát, mint az m2-t, 

o meglepő lehet, de a vidékiek mellett a városiak és a budapestiek is nagyobb 

számban nézik a Duna TV műsorait az m2-énél, 

o minden korosztály, köztük a gyerekek és a fiatalok is a Duna TV-t részesítik 

nagyobb érdeklődésben, de legnagyobb számban a 60 évnél idősebbek, 

o a nők 

o és az alacsonyabb iskolázottságúak, 

o az alacsonyabb foglalkozási kategóriába tartozók, valamint 

o a kevésbé értékes kulturális-művészeti műfajok kedvelői vannak nagyobb 

számban, azonban 

o az igényes művészeti-tudományos és irodalmi műfajok kedvelői is sokkal 

többen vannak, mint az m2 képernyője előtt. 

 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy mind a magasabb, mind az alacsonyabb társadalmi- 

gazdasági-kulturális rétegekhez tartozók többen érdeklődtek a Duna TV műsorai iránt, mint 

ahányan az m2 kínálatát részesítették előnyben. 

 

A DUNA TV ÉS AZ M2 KÖZÖNSÉGPROFIL KÜLÖNBSÉGE 
  AMR AMR AMR 
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  Duna 2005 M2 2005 Duna tv-m2 
Budapest 13 153 9 991 3 162 

Nagyváros 8 449 6 132 2 317 
Kisváros 13 099 9 187 3 912 

Falu 11 104 6 569 4 535 
Autó van 18 758 15 908 2 850 

Autó nincs 27 047 15 972 11 075 
04-07 361 264 97 
08-12 835 360 475 
13-17 638 443 195 
18-29 2 614 1 645 969 
30-39 3 703 2 571 1 132 
40-49 7 158 4 955 2 203 
50-59 7 300 7 066 234 
60+ 23 197 14 577 8 620 

Férfiak 18 688 13 897 4 791 
Nők  27 118 17 983 9 135 

Alapfokú és alatta 20 784 12 269 8 515 
Szakmunkás 4 799 4 136 663 
Középfokú 12 917 9 837 3 080 
Felsőfokú 7 306 5 638 1 668 

Menedzser, vezető 2 730 2 183 547 
Szellemi, nem fizikai 3 741 3 098 643 

Fizikai munkás 6 904 4 947 1 957 
Tanuló 2 391 1 312 1 079 

Nyugdíjas 27 086 18 257 8 829 
Egyéb eltartott 2 954 2 083 871 

Jöv A (legmagasabb) 10 888 7 611 3 277 
Jöv B 9 128 7 320 1 808 
Jöv C 8 502 7 058 1 444 
Jöv D 9 833 5 493 4 340 

Jöv E (legalacsonyabb) 7 455 4 397 3 058 
Eso A 5 837 4 152 1 685 

Eso BC1 10 786 8 273 2 513 
Eso C2 12 361 9 767 2 594 
Eso D 1 969 1 291 678 
Eso E 14 853 8 397 6 456 

Pop,rock,beat Yes 23 603 17 428 6 175 
Pop,rock,beat No 22 202 14 452 7 750 

Gypsy,Hun,light opera Yes 27 238 17 082 10 156 
Gypsy,Hun,light opera No 18 567 14 798 3 769 

Classical,opera,jazz Yes 17 371 11 651 5 720 
Classical,opera,jazz No 28 434 20 229 8 205 

Crime,romantic book Yes 15 688 9 885 5 803 
Crime,romantic book No 30 117 21 995 8 122 
Literature,art book Yes 21 867 14 484 7 383 
Literature,art book No 23 938 17 396 6 542 

Prof.,scientific book Yes 16 605 12 176 4 429 
Prof.,scientific book No 29 200 19 704 9 496 

 
 
Egy csatorna fejlődésének mutatói között kiemelkedő szerepe van a saját korábbi 

eredményekhez viszonyított teljesítményének, s e tekintetben a Duna Televízió, különösen 

2005-nek az új vezetés irányítása alatti időszakában, meggyőzően jobb eredményt ért el, mint 

a korábbi években. Az önmagához mért fejlődés valódi értékét azonban az mutatja meg, hogy 

ez a teljesítményjavulás a médiaszektor egészében, illetve a vetélytársakhoz viszonyítva 
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milyen irányt vett; s összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy e tekintetben még jobbak a 

Duna Tv eredményei, azaz az önmagához mért fejlődése a tévészektorban is előre vitte a 

Duna Televíziót. 

 

- A Duna Televízió minden nézettségi mutatóban megelőzte 2005-ben a nagy riválist, az m2-t 

 
Csatorna tartam AMR AMR % SHR % RCH RCH % ATS ATS % 

RTL KLUB 05:30 - 24:30 617 989 6.6 29.4 5 921 274 62.8 118 10.4 
TV2 05:30 - 24:30 556 040 5.9 26.4 5 751 012 61.0 109 9.6 
M1 05:30 - 24:30 296 485 3.1 14.1 4 624 238 49.0 73 6.4 

VIASAT3 05:30 - 24:30 77 165 0.8 3.7 1 772 777 18.8 50 4.4 

DUNA TV 05:30 - 24:30 45 805 0.5 2.2 1 623 837 17.2 32 2.8 

M2 05:30 - 24:30 31 880 0.3 1.5 1 456 533 15.4 25 2.2 
MAGYAR ATV 05:30 - 24:30 14 462 0.2 0.7 645 823 6.8 26 2.3 

 
 
s az eredmények még jobbak, ha azt vizsgáljuk, hogy a vetélytárs csatornák 2004-hez mért 

2005-ös teljesítményei hogyan alakultak: 

 
 

A TÉVÉCSATORNÁK NÉZETTSÉGI MUTATÓINAK KÜLÖNBSÉGEI 2005-2004 
  AMR AMR % SHR % RCH RCH % ATS ATS % 

VIASAT3 10 621 0,1 0,6 9 671 0,1 7 0,6 

DUNA TV 9 975 0,1 0,5 83 599 0,8 6 0,5 

MAGYAR ATV 1 046 0,1 0,1 -61 093 -0,7 4 0,4 
M2 -7 112 -0,1 -0,3 -103 354 -1,2 -3 -0,3 

RTL KLUB -21 537 -0,2 -0,3 61 573 0,6 -6 -0,4 
TV2 -34 333 -0,4 -1 -16 945 -0,3 -7 -0,5 
M1 -42 288 -0,5 -1,6 -169 879 -1,9 -7 -0,6 

összes -83 628 -1 -2 -196 428 -3 -6 0 
 

2005-ben a vetélytárs csatornák együttes átlagos nézettségi mutatói csökkenő tendenciát 

jelezetek: együttesen kevesebb nézője volt e csatornáknak, mint 2004-ben, 

 

- ezzel szemben a Duna Televízió minden mutatóban javított teljesítményén, s ha az  

 

- összes bemutatott változót együtt vesszük figyelembe, azt mondhatjuk, hogy a 

legegyenletesebb teljesítményt a Duna Televízió nyújtotta, 

o nemcsak amr értékben és a közönségarányt tekintve javított nézettségén, de a 

nézők érdeklődését kifejező – reach – mutatóban is a legjobb teljesítményt 

nyújtotta. S tekintettel arra, hogy a Duna nézésére átlagosan fordított 
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időmennyiség is növekedett, és ha a tendencia marad, akkor a Viasat3 

befoghatóvá válhat, 

 

- a nagy vesztesek 2005-ben az m1 és az m2 voltak, amelyek az érdeklődő nézőik közül 

és a közönségarányban a legtöbbet veszítették, s mert a nézésükre fordított 

időmennyiség is csökkent, valószínű, hogy e romló teljesítményüket további 

nézettségcsökkenés követi, ha kínálatuk 2006-ban is a 2005-öshöz hasonló marad. 

 

Az áttekinthetőség okán, grafikonon is bemutatjuk az amr teljesítmények változásait az egyes 

csatornák esetében: 
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1.6 Műszaki, technikai fejlődés, beruházások 
 
2005-ben tervszerűen folytatódott a fejlesztési tevékenység. Általánosságban elmondható, 

hogy az elmúlt évben tovább gyarapodott a fejlett technológiák részaránya. Jellemző 
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ugyanakkor az is, hogy a rendelkezésre álló források egy-egy jelentősebb beruházás (pl. 

archiválási rendszer) esetében csak a több év alatt történő megvalósítást teszik lehetővé. 

Mivel az az egyszeri fejlesztési támogatás, amelyet a Duna Televízió 2004-ben kapott, az 

idén végleg beépül a technikai rendszerbe, tehát elfogy, kénytelenek vagyunk itt is 

megemlíteni, hogy a jelenlegi médiafinanszírozási rendszer a fejlesztési forrást, mint 

fogalmat sem ismeri. Hozzáértők számára magától értetődő, hogy az értékcsökkenési 

leírás meghatározott nagyságrendje egy televízió esetében csak lassíthatja a folyamatos 

visszafejlődést, a technikai megújulásra – ami a jelenlegi televíziós versenyben 

elengedhetetlen – semmiféle lehetőséget nem ad. 

 

A fentiek tudatában a Duna Televízió beruházásait illetően a 2005. év átlagosnak nevezhető, 

de több jelentős lépés is történt a technikai igények minél szélesebb körű kielégítésére. Az év 

folyamán több kisebb és nagyobb installációt kezdtek el, vannak olyan folyamatok is, 

amelyek több éven át tartanak, számítások szerint csak 2006-ban érnek véget. A Duna 

Televízió technikai/technológiai hátterét illetően az elmúlt években meghonosítottak több 

modern, csúcstechnológiájúnak is nevezhető eljárást és rendszert. Ez egyrészt azt jelentette, 

hogy a gyártási folyamatokban jelentős sebességnövekedést értek el, másrészt viszont a nem 

elégséges mértékben rendelkezésre álló források miatt több fontos kiszolgáló terület 

fejlesztését átmenetileg kellett hátrébb sorolni. Veszélyes, hogy a tartalékoltság (mind a 

rendszerszintű, mind az eszközszintű) és a magasabb biztonság, sajnos, a kelleténél kisebb 

hangsúlyt kaphatott.  

Az alábbiakban a területenkénti fejlesztések főbb tartalmi vonatkozásait foglaljuk össze. 

 

A szerverrendszer bővítése, amiről a 2004-es jelentésben is beszámoltunk, 2005-ben is 

folytatódott, elsősorban a gyártási terület szükségleteinek kielégítése céljából. Ennek 

keretében létrehozták a 3. kijátszó csatornát, mely már a fő kijátszó (azaz az 

adáslebonyolító-stúdió) és a Híradó mellett a nagy vezérlő igényeit is ki tudja 

elégíteni. Ezzel a beruházással lehetővé vált a bérmunkában készülő „Bajnokok 

Ligája” műsorok – mind a Duna Televízió, mind a Viasat Hungária számára - 

zökkenőmentes lebonyolítása. Mindemellett kapacitásbővítés is történt, melynek során 

megnövelték a produkciós szerver kapacitását. Ezzel lehetővé vált még több anyag 

biztonságos tárolása.  
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A szerverhez kapcsolódó montírozóbővítések 2005-ben is kiemelt hangsúlyt kaptak, 

hiszen ez a technológia az, amely előbb-utóbb elvisz a TAPE-LESS, azaz a 

szalagmentes televíziózás világába. A technológia előnyeit ma már nem kell 

részletezni, hiszen az a tény, hogy a videó- és hanganyagok jelentős része már nem 

szállítással jut el egyik munkahelyről a másikra, hanem fájl-szinten, elektronikus úton, 

önmagáért beszél. Ebben az évben is tovább bővítették a szerverhez kapcsolódó 

montírozó kapacitást.  

 

Jelentős szakmérnöki teljesítmény, hogy a DVCAM-re való átállás sikeresen 

befejeződött. Az ENG kamerák mindegyike a mára világszabvánnyá vált DVCAM 

rögzítési technológiát alkalmazza. A világtendenciáknak megfelelően a Híradó 

használatára próbaüzembe állítottak egy szintén DVCAM rögzítési eljáráson alapuló 

szalagmentes, IT alapú ENG kamera-dokkot is, ami további lépést jelenthet a jövő 

technológiájának meghonosításában. Mindemellett több ENG szett elöregedett 

akkumulátorát és akkumulátortöltőjét is lecserélték. Beszereztek két kazettavizsgáló 

berendezést is, egyet a régi BetaCAM technológiához, a másikat az új DVCAM 

technológiához. 

 

Az ésszerű munkaszervezést segíti, hogy montírozók mindegyike készen áll már a 

DVCAM technológiájú szalagok fogadására, de egyidejűleg a montírozók többsége 

még az előző BetaCam SP technológia fogadására is kész. 

 

A stúdiórendszer fejlesztése terén 2005-ben végre elérkezett az idő, hogy a Duna 

Televízió egyik központi elemét, a belső kapcsolatokért felelős központi ROUTER-t 

megvásárolhatták. Ez azt jelenti, hogy a műsorok közvetítésében a jövőben nem lesz 

szükség kisipari megoldásokra. 

 

A közvetítő kocsi korszerűsítése és a kameraláncok cseréje a nagy összegű 

beszerzések kategóriájába tartozik, csak európai pályázat révén realizálható. A kiírás 

megtörtént, a lebonyolítás 2006-ra tolódik. 

 

Hosszú idő óta probléma a korszerű archiválási rendszer kiépítése. A szükséges 

technikai eszközöket már leszállították, de további kiegészítésekre és beruházásokra is 
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szükség van. A munkák várhatóan 2006 végén fejeződnek be. 

 

Hiány, hogy a hírszerkesztő szoftver beszerzése elmaradt. Várható beszerzési ideje 

2006-ra tolódik. 

 

A 2005-ben tervezett legjelentősebb beruházás, a hűtő-fűtő rendszer gyakorlati megvalósítása 

még nem indult el, de a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A következő főbb cél az 

épület elhasználódott belső terének felújítása, az aula átalakítása volt. Ide új bútorok kerültek, 

hogy a kollégák kellemes környezetben dolgozhassanak. Hasonló cél érdekében épült egy 

külső terasz is fából, melyet a reggeli műsor színhelyéhül is használnak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ A kuratórium és az elnökség működése 
 

Ahogy már a Bevezetésben jeleztük: a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma 

és annak elnöksége számára a legtöbb gondot a 2004-es elnökváltás körül kialakult helyzet 
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okozta. Minden más döntési kötelezettség ennek az árnyékába került. Így például a pénzügyi 

problémák megoldása és kezelése is. 2005. január 1-én még nem volt elnöke a Duna 

Televíziónak. Február közepéig tartott az átmeneti időszak, amikor az alelnöki szinten lévő 

vezetők működőképes felhatalmazás nélkül nem állíthatták meg azokat a folyamatokat, 

amelyekről világosan látszott, hogy rossz irányba mennek. 2005 eredményeit mindenképpen 

abból a szempontból is vizsgálnunk és értékelnünk kell, hogy az egyensúly helyreállítása, 

majd a fejlesztés csak február után indulhatott meg.  

Úgy véljük: akkor lehetünk a legnagyobb hasznára a tulajdonosi jogokat ránk testáló 

Országgyűlésnek, ha a 2005-ös évről szóló beszámolónkban elsősorban az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatokat összegezzük. Egyrészt azt fejtjük ki, hogy a megegyezés, a konszenzus 

szándékára és kötelezettségére épített médiatörvény mennyire tud érvényesülni a 

mindennapokban, illetve hogyan lehet a törvény szellemében biztosítani, hogy az 

elnökválasztás minél demokratikusabb legyen. Másrészt azt a tapasztalatot tartjuk 

érdemesnek átadni, amelyet az átmeneti időszak vezérlésének anomáliáiban szereztünk, ezek 

ugyanis eligazítók lehetnek a médiatörvény módosításakor vagy egy új törvény alkotásakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1/ A médiatörvényben meghatározott feladatok ellátása 

a./ A kuratórium tevékenysége 
 

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma a legnagyobb létszámú testület a 

közmédiumok felügyeleti rendszerében. Ez a Duna Televíziót alapító szándékból, a 
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feladatként választott küldetésből következik. Abból a gondolatból, hogy a Duna Televízió 

elsősorban a határokon túli magyarság szolgálatára született. Természetes tehát, hogy a 

Közalapítvány kuratóriumának nyolc határokon túli tagja is van. Ennek igen nagy a 

jelentősége a kuratóriumi munka szempontjából. Mind a Duna Televízió, mind a 

Közalapítvány számára megnyugtató és hitelesítő az az egyetemes magyar érdeket képviselő 

szolgálat, amit kurátortársainknak az ezzel összefüggő munkájában észlelünk.  

Ez azért is lényeges, mert a határokon túli kurátortársak némiképpen ellensúlyozni 

tudják azokat a vélekedéseket, amelyek szerint a kuratórium magyarországi tagjai kifejezetten 

csak pártpolitikai érdekeket képviselnek. A valóság az, hogy a Hungária Televízió 

Közalapítványban nem születhetnek olyan döntések, amelyek szemben állnak a határokon 

túliak akaratával. Az úgynevezett civil kuratórium hazai képviselőit egyre inkább körüllengik 

a pártpolitikai gyanakvások. Az elnökség tagjait pedig divattá lett besorolni a politikai 

szereplők közé. Most, amikor a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnöksége 

mégiscsak jelölt elnököt, a nagykuratórium pedig elnököt választott, talán van ok rá, hogy a 

Magyar Országgyűlés védje a saját választottjait. Annál inkább, mert a kuratóriumi elnökség 

tagjait valóban a parlamenti pártok jelölik, de a választás a plenáris ülésen történik, ennek 

következtében az elnökségi tagok részéről torz értelmezés az, ha csupán politikai 

részérdekeket próbálnak érvényesíteni. 

A 2004-es évről szóló beszámolónkban részletesen ismertettük a buktatókkal teli 

folyamatot, amely néha azt a reménytelenséget mutatta, hogy valóban nem lehet a 

részérdekek fölé kerülni. De a végeredmény mégis azt bizonyítja, hogy a médiatörvény 

konszenzusos szelleme a Duna Televízió esetében erősebb volt, mint az ellene feszülő 

indulatok. 

A Duna Televízió Részvénytársaság 2005. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 

beszámolójának elfogadása, a vita és a szavazás hűen tükrözi az egyetértés szintjét. 

Huszonkilenc kurátor volt jelen. A szavazási eredmény: 28 igen, 1 nem, tartózkodás nem volt. 

A vitában elhangzott az is, hogy az elmúlt nyolc esztendőnek ez a legjobb beszámolója, 

amely mind tartalmában, mind szerkezetében és számszaki adataiban rendkívül pozitív. 

 

b./ Az elnökség tevékenysége 
 

A folyamatok egymásba fonódása miatt kénytelenek vagyunk visszautalni a 2004-es 

előzményekre, főként olyan határozatokra, amelyeknek a későbbi hatását 2005-ben is 
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érzékelni lehetett (az egyik a 2004. május 20-i elnökségi ülésen született): „A Hungária 

Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége 5 igen és 3 nem szavazati aránnyal úgy 

határozott, hogy a Duna Televízió Rt. jelenlegi elnökének, Pekár Istvánnak megbízási idejét 

nem hosszabbítja meg, s ilyen értelmű javaslatot nem tesz a Kuratóriumnak.”. Ugyanekkor az 

a határozat is megszületett, hogy a Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége pályázatot ír 

ki a Duna Televízió elnöki tisztének betöltésére, melynek szövegét 2004. május 22-én teszi 

közzé.  

Onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy új megmérettetés lesz, de az nem, hogy ebben milyen 

távlata lehet a meg nem hosszabbított elnöknek. Megmaradt az a lehetőség, hogy azt higgye: 

számítanak rá. Ehhez az érzéshez hozzájárult a harmadik elnökségi határozat, amely szerint a 

Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége 7 igen és 1 nem szavazati aránnyal tudomásul 

vette dr. Szakály Sándor alelnök felmentését és Belénessy Csaba valamint Borsány-Gyenes 

András alelnökök kinevezését. 

A részvénytársaság elnökének megbízatása szeptember 22-én járt le. Addigra már lezajlott két 

pályázati forduló, illetve az újabb pályázat kiírása. Az elnökségnek e két alkalommal nem 

sikerült kétharmaddal támogatott jelöltet állítania a nagykuratórium elé. Mindkét esetben egy 

szavazat hiányzott hozzá, azaz a nyolcból három nemleges volt. 

Az elnökség szeptember 16-i rendkívüli ülésén, amikor nyilvánvaló volt, hogy az elnök 

mandátumának lejártáig, szeptember 22-ig, nem sikerül vezetőt választani, az a határozat 

született, hogy a „Hungária Televízió Közalapítvány elnökségének álláspontja szerint, 

amennyiben nem sikerül elnököt választani, átmeneti időre a DTV Rt. működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására az ügyvezetőt a HTVKA kuratóriumának elnöksége jogosult 

kijelölni”. 

Ezen a rendkívüli ülésen született egy másik határozat is: „A HTVKA elnöksége élni kíván 

azzal a jogával, hogy kijelölje és megnevezze a választás sikertelensége esetén azt az 

alelnököt, aki az Rt. ügyvezetését ideiglenesen, átmeneti ideig ellátja”.  

A harmadik – ezzel összefüggő – döntés pedig a következő volt: A Hungária Televízió 

Közalapítvány elnöksége a gazdasági alelnököt  jelöli ki a Duna Televízió Rt. ügyvezetésére 

ideiglenes jelleggel, átmeneti időre. Erről az akkori elnököt, Pekár Istvánt értesítik. Ennek az 

utolsó mondatnak azért volt a jelentősége, hogy az elnökség döntése minden érintett előtt 

ismert legyen. Ezek a döntések úgy születtek, hogy az elnökség öt tagja volt jelen, tehát 

jogilag érvényesek voltak. 

A Duna Televízió akkori elnöke utolsó munkanapján, szeptember 21-én, két – az utódlással 
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kapcsolatos – döntést hozott. Az egyik a kuratórium elnökségének a határozatával tökéletesen 

egybeesett: a vezetést az intézmény gazdasági alelnökének adta át. Egy órával később úgy 

döntött, hogy a Duna Televíziót a három alelnök együtt vezeti az átmeneti időben. A 

kuratórium elnökségének három tagja ehhez a változathoz ragaszkodott. 

Hogy új elnöki pályázatot lehessen kiírni és a Duna Televízió ne zuhanjon végeláthatatlan 

vezetési válságba, egyetlen megoldásnak látszott kompromisszumként elfogadni a második 

változatot, ez azonban együtt járt a vezetői jogkörök majdnem teljes lefokozásával. 

A két felfogás között a lényegi különbség az volt, hogy az elnökség többségi határozatát 

képviselő elnökségi tagok abból indultak ki: a közszolgálati médiumok esetében az állami 

tulajdon megtestesítője a Magyar Országgyűlés. A kuratórium elnöksége az Országgyűlés 

által ráruházott tulajdonosi jogokat gyakorolja. Nem lehet, hogy a tulajdonos helyett olyan 

személy, ebben az esetben a nem meghosszabbított mandátumú elnök döntsön arról, hogy – 

még ha átmeneti időre is – ki pótolja őt. A médiatörvény erről nem rendelkezik. A Gt. 

tartalmaz olyan paragrafusokat, amelyek ide is alkalmazhatók. 

A kisebbségi, ám a kompromisszumkényszer miatt elfogadott álláspont viszont e tekintetben 

szintén nem egészen egyértelmű belső szabályra, a Szervezeti és Működési Szabályzatra 

hivatkozott. 

Mindezt azért tartjuk fontosnak újra felidézni, mert 2004-ben nem sikerült új elnököt 

választani, s ez az állapot 2005 első másfél hónapjában is fennállt. Bénultságot okozott, hogy 

a három alelnök azonos jogkörének kijelölése lehetetlenné tette az ésszerű működést. Itt 

valóban tettenérhető volt a politikai bizalmatlanság. Se elnök, se normális működés. Annak 

ellenére, hogy a realitás jegyében kísérlet történt egy olyan módszer bevezetésére, amellyel a 

nagykuratórium tagjait próbáltuk bevonni az elnökválasztás előkészítésébe. A médiatörvény 

szerint a csak az elnökségre vonatkozó jogot, hogy a pályázatokat megismerjük, 

kiterjesztettük valamennyi kurátortársunkra. A meghallgatásokon is részt vehettek és 

tolmácsoltuk az általuk megfogalmazott kérdéseket is. Ezekben a szakaszokban viszonylag 

kicsi volt az érdeklődés, mindössze két-három civil kurátor aktivizálta magát a folyamatban, 

ami azzal lehet összefüggésben, hogy mindennapi életük más társadalmi tevékenységhez 

kötődik. Ennek a módszernek azonban még így is megvan az az előnye, hogy az elnökség és a 

kuratórium között teljesnek mondható az áttekinthetőség. 

A fordulat 2005 elején következett be. Hamburger Mihály elnökségi tagnak igen nagy szerepe 

volt abban, hogy az eredményesen befejeződött utolsó pályázati fordulóban az elnökség képes 

volt kétharmados többséggel elnökjelöltet állítani. A szavazás ugyan titkos, a számokból 
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mégis megállapítható, hogy a kétharmad csak pártok törésvonalai fölött jöhetett létre. A Duna 

Televízió esetében a nagykuratórium ezt a felülemelkedést a támogatásával segítette. 

Az elnökválasztás pillanatában csak reménykedni lehetett abban, hogy a 2004-ben 

felfokozódott rossz gazdasági és műsorfolyamatok kedvezőbbé válnak. A kuratórium 

elnöksége kezdeményezte az előző részvénytársasági vezetők által készített üzleti terv 

évközepi felülvizsgálatát és – ha szükséges – módosítását. Eredménynek könyvelhetjük el, 

hogy nem volt szükség rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 A Hungária Televízió Közalapítvány gazdálkodása 

 
2005. évben a közalapítvány összes bevétele 6.703 millió Ft volt, amelyet 6.660 millió Ft 
költség és ráfordítás kísért, így a kettő különbözeteként a mérlegében 43 millió Ft 
eredményt rögzít. 

 



 55

Bevételi és kiadási összegei – bár nem számottevően – egyaránt meghaladták az éves 
költségvetésben tervezettet, mert annak összeállításakor még nem számolhatott olyan 
tényezőkkel, mint: 

 

• hogy a Duna Televízió Részvénytársaság tervezett létszámcsökkentéséhez a már 
korábban struktúraátalakításra juttatott 2004. évi támogatáson felül kapott további 
44millió Ft kiegészítést, vagy 

• a Duna Televízió Részvénytársaság tervezettet is meghaladó erőfeszítései nyomán 
bekövetkezett eredményváltozásra, amely révén a közalapítvány pénzügyi 
befektetésének (részvényének) értéke a megelőző évhez képest 36.5 millió Ft-tal 
emelkedett, azaz a közalapítványnál ugyanilyen összegű pénzügyi eredmény jelent 
meg, vagy 

• hogy a korábbi évektől és az érvényes megállapodástól eltérően a Magyar 
Államkincstár a közalapítvány számlavezetéséért 2005. évtől díjat számít fel, amely 5 
millió Ft többletkiadással jár. 

 

2005. évben a közalapítvány az összes bevételének mintegy 98%-át fordította a Duna 
Televízió Részvénytársaság működtetésére. 

 

A Hungária Televízió Közalapítvány feladatai teljesítésére és önmaga éves fenntartására 
151 millió Ft bevétellel rendelkezett, amelyből működési kiadása fedezetére 143 millió 
Ft-ot költött. A működésből elért mintegy 8 millió Ft megtakarítást a Médiatörvény 
rendelkezésének megfelelően a Duna Televízió Részvénytársaságnak átadta. 

 

A közalapítvány pénzügyi helyzete 2005. évben is kiegyensúlyozott volt, december 31-én 
értékpapír-állományának piaci értéke 140 millió Ft volt, továbbá folyószámlán és pénztárában 
összesen további 51 millió Ft pénzeszközzel rendelkezett. 

 

A Hungária Televízió Közalapítvány 2005. évi gazdálkodását a takarékosság, a 
megfontoltság és – a már említett váratlan hatásoktól eltekintve – a tervszerűség 
jellemezte. 

 

 

Összegzés 
 

A Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió 2005. évi történetében nem a 

média-közszolgálati rendszert több szempontból okkal megbélyegző ítéletek váltak igazzá.  

Egyrészt sikerült bebizonyítani, hogy a pártpolitikai befolyásokat tényként kezelő 

vádmesterek nem ismernek minden terepet. Van olyan intézmény is, ahol lehetséges 
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fontosabbnak tartani a közszolgálati működést, mint a vélt politikai érdekeket. 

Másrészt a korábbi kezdemények továbbfejlesztésével sikerült olyan finanszírozási rendszert 

kialakítani, ami a közszolgálat egésze – és meghatározóan az Országgyűlés – számára alapot 

adhat egy intézményi szinten is ellenőrizhető normatív finanszírozási rendszer bevezetésére. 

Az Országgyűléstől általában a saját kötelezettségeit kérik számon, de az kevéssé tisztázott, 

hogy egy-egy közszolgálati intézmény műsorpercei mennyibe kerülnek. A Duna Televízió 

esetében nemcsak az igények, hanem a teljesítések is nyomon követhetőek. 

Harmadrészt a kulturális televízió hagyományaihoz való visszatéréssel nem kevesebb, hanem 

több nézője lett a Duna Televíziónak. Szakmai és más indíttatású viták folyhatnak arról, hogy 

a növekedés milyen társadalmi rétegekben mutatható ki, de sem az nem vitatható, hogy nő a 

világvisszhang, sem az, hogy a Duna Televízió azokat a rétegeket is magához vonzza, 

amelyek nem a hatalmas tömegük, hanem a társadalmi szerepük miatt fontosak. Ez a 

megközelítés, ez a szemlélet ma egyedül Duna Televízió sajátja. Az ARTE típusú magyar 

televíziózás kifejlesztése a Duna Televízió kebelén belül képzelhető el. 

Ami a közszolgálat pénzügyi távlatait illeti: meg kell ismételnünk, hogy megkerülhetetlen 

problémának tartjuk a médiafinanszírozás csődjét, amely gyakorlatilag 1996 óta tart. Annak 

következtében, hogy az állam nem tudott érvényt szerezni az üzembentartási díj fizetésére 

vonatkozó szabályozásnak, a közszolgálati médiumok eddig összesen mintegy 110 milliárd 

Ft, ezen belül a Duna Televízió több mint 25 milliárd Ft, a médiatörvényben szabályozott 

jövedelemtől esett el. Ebben közrejátszik az is, hogy a helyzet a díj 2002. évi költségvetési 

átvállalása óta sem változott, mivel az éves költségvetési pótlás számítása a 2001. évi – 

65%(!) körüli mértékben beszedett – üzembentartási díjat veszi alapul, tehát a sokéves 

hátrányos helyzet konzerválódott. Lényegében ez az áldatlan állapot vezetett oda, hogy egyes 

közszolgálati médiumok – kapcsolati rendjüktől függően – rendszeresen, évente közel 

tízmilliárdos nagyságrendben jutnak egyedi döntéssel juttatott támogatáshoz, aminek 

következtében a többi közszolgálati médium részesedése a többlettámogatásokból meg sem 

közelíti a médiatörvényben rögzített elosztási arányokat. A Duna Televíziónak 24% járna. 

Említettük már azt is, hogy a finanszírozási rendszer még ebben az űrkutatással azonos 

fejlesztési szinten lévő ágazatban sem ismeri a fejlesztési támogatást.  

Számunkra is nyilvánvaló, hogy az ország költségvetési helyzete nem alkalmas új követelések 

benyújtására, de a távlatok megtervezése, egy új médiatörvény megalkotása, esetleg a régi 

módosítása sem képzelhető el a tényleges helyzet ismerete nélkül. Mivel a Duna Televízió 

gazdálkodásában rend van, a tulajdonosi testület, a Hungária Televízió Közalapítvány éves 
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országgyűlési beszámolóival kapcsolatban kifogás soha nem merült fel, szakmailag és 

erkölcsileg felhatalmazva érezzük magunkat, hogy elmondjuk, milyen összegekre, 

támogatásokra lenne szükség az eredményes működés fenntartásához. Hozzátéve, hogy ez 

nem egy viszonylag kis intézménynek az érdektelen működését jelenti, hanem a világ 

magyarságára gyakorolt történelmi jelentőségű hatást. 

A Duna Televízió ZRt. továbbiakban is kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében 

szükségesnek tartanánk a normatív médiafinanszírozási rendszer kialakítását. Csak így 

látjuk biztosíthatónak a közszolgálati médiumok esélyegyenlőségét, valamint a 

médiatörvényben megfogalmazott elosztási viszonyok megvalósulását. A Duna Televízió 

esetében szükséges lenne 1,5 milliárd forint egyszeri fejlesztési támogatás biztosítása, a 

jelenlegi támogatási rendszer ugyanis csak a folyó kiadásokat hivatott fedezni. 

Beruházási támogatás nélkül a Duna Televízió eszközei rövid időn belül ismét elérik a 80 

százalékos elavultsági szintet. És ami talán nem is riasztó szám: a részvénytársaság folyó 

támogatását csupán évi 500 millió forinttal kellene megemelni, amely összeg a csatorna 

kulturális műsorainak színvonalát emelné. 

A tulajdonosi testület biztosítottnak látja, hogy a Duna Televízió működésében a 

továbbiakban is alapelvként érvényesül a gazdálkodás példaszerű áttekinthetősége, a 

pénzügyi egyensúly megőrzése. 

Ennek a meggyőződésnek a jegyében fogalmaztuk meg azokat a támogatási reményeket, 

amelyekkel a biztosabb jövő felé tekintünk. 

 

 Hungária Televízió Közalapítvány 
 Kuratórium nevében 
 
 
  Dr. Bíró Sándor 
  elnök 

 

Mellékletek: 

 

1./ Az Ellenőrző Testület jelentése 

 

2./ A Hungária Televízió Közalapítvány auditált egyszerűsített 
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éves beszámolója, mérleg- és eredménykimutatása, továbbá a független 

könyvvizsgálói jelentés 


