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Az Országos Rádió és Televízió Testület működésének történetében a 2008-as év több 
szempontból is sajátos, a korábbiaknál sok tekintetben mozgalmasabb időszak. Az 
Országgyűlés 2008. április 1-jével új Országos Rádió és Televízió Testületet választott. 
A testületben korábban is tevékenykedő Szalai Annamária, Ladvánszky György, Tímár 
János, Wéber János mellé, elnökként Majtényi Lászlót, tagként Tirts Tamást választot-
ta meg az Országgyűlés, majd május 27-én Gyuricza Péter csatlakozott a testülethez. 
Az új testület, ha nem is mindig egységesen gondolkodva feladatairól, új testületként 
igyekezett megfelelni és alkalmazkodni a piaci, a technológiai, a nemzetközi és a ha-
zai szabályozási környezet változásaihoz, miközben komoly belső vitákban hozzálá-
tott a médiahatóság működésének időszerű átalakításához, reformjához is. 

A legfontosabb változások: Az alkotmányos jogok érvényesítése terén új helyzetet 
teremtett az Alkotmánybíróság két 2007-ben kelt határozata, ezt követően 2008-
ban, történetében páratlan módon, alapjogi döntések sorát fogadta el az ORTT. 

Megerősítettük a belföldi társhatósági kapcsolatainkat. A korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kaptak a műsorszolgáltatókkal fenntartott partneri kapcsolatok, amelyek 
néhány eleme akár egy majdani együttszabályozási modell kiindulópontja is lehet. A 
magyar médiahatóság kezdeményezően lépett fel a közép-európai hatósági együtt-
működés kiépítéséért, melynek nyertesei, reményeink szerint, a hazai televíziónézők 
lesznek. 

Alapvető változtatások történtek a testületi és a hivatali működés nyilvánosságá-
nak erősítése terén. Kampányt kezdtünk a gyerekek védelméért, a tudatos médiafo-
gyasztás népszerűsítéséért. Kezdeményező szerepet vállaltunk a digitális átállásban 
felelősséget viselő állami szervek együttműködésében, mely a javaslat szerint kiter-
jedne a rendelkezésre álló források ésszerű felhasználására is, megkezdtük a felké-
szülést az ún. digitális átállási törvény [2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.)] alkalmazására. 
Megtettük az előkészületeket a frekvenciamoratórium utáni időszak feladatainak el-
látására: egyebek mellett előkészítettük az országos kereskedelmi rádiók pályáztatá-

 

Bevezetô B



8

bevezetô

sát. Megkezdődött a hosszú távú támogatáspolitika elveinek kiérlelése. Mindenki szá-
mára nyitott alkotmányjogi jogesetmegoldó képzési programot indítottunk, elsősor-
ban az iroda munkatársai számára. Módosítottuk a Testület ügyrendjét.

Ha a tervezet tartalma decemberig nem is volt ismert, egész évben tudott volt, 
hogy a parlamenti pártok szakértői a régóta várt új médiatörvény rendelkezései 
megfogalmazásának lezárásánál tartanak. Ez a fejlemény az ORTT működésében an-
nak ellenére sem okozott zavart, hogy a törvény elfogadásával a tervezet szerint az 
ORTT megszűnik, új médiahatóság jön létre. Távlatos döntéseket is hoztunk, mert ez-
zel, ha mást nem, az eljövendő működést segítjük, de károkat biztosan nem okozunk. 
Az év folyamán annak tudatában tevékenykedtünk, hogy ha kell, a folyamatban lévő 
ügyeket megfelelő előkészítettséggel adjuk át az új intézményeknek. Ezért a nyu-
godt munkáért, a folyamatban lévő ügyek jó viteléért, elsősorban az ORTT-nél dolgo-
zó köztisztviselőket és munkavállalókat illeti köszönet és tisztelet.

jogalkalmazás

1 . alkotmányos jogok
A 2009-es évben sorra jelentettük meg az alapjogi döntéseket. Ezek alapja maga a 
médiatörvény, alkotmányos indoka pedig az, hogy az Alkotmánybíróság több ízben 
is rámutatott arra, hogy az elektronikus média esetében indokolt – a nyomtatott saj-
tóhoz képest – külön előírások megalkotása: „Általánosan elfogadott, hogy a rádiós 
és televíziós műsorszolgáltatás véleményformáló hatása és a mozgóképek, hangok, 
élő tudósítások meggyőző ereje sokszorosa az egyéb információs társadalmi szolgál-
tatások gondolkodásra ható erejének.” [1/2007. (I. 18.) AB határozat]. „Azáltal, hogy a 
média a legszélesebb nyilvánosságot biztosítja a legkülönfélébb vélemények számára, 
és napjainkban ez képezi a legfontosabb információforrást, a szólásszabadság egyéb 
megnyilvánulási formáihoz képest a médiában megjelenő véleményeknek sokszoros 
a hatása, rendkívül nagy a befolyása az emberek gondolkodására, a közvélemény for-
málására.” (1006/B/2001. AB határozat)

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint „Az ORTT feladata annak vizsgálata, 
hogy a műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett rádiók és televíziók működése meg-
felel-e a törvényben és a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. Ez nem je-
lentheti a műsorok előzetes tartalmi vizsgálatát, mert az eleve összeegyeztethetet-
len volna az Alkotmány 61. § (2) bekezdésével. Az ORTT mint közigazgatási szerv a 
Médiatörvény 112. § (1) bekezdése alapján utólag szankcionálhatja a műsorszolgálta-
tó jogsértő működését. Általában az ORTT határozattal szembeni bírói felülvizsgálat 
léte elegendő garanciát jelent arra, hogy indokolatlanul ne indulhasson ex officio el-
járás. Az, hogy a hivatalból kezdeményezett vizsgálat megfelel-e a sajtószabadsághoz 
való alapjognak, függ a konkrét eljárástól és a kiszabható jogkövetkezménytől. Külön 
megfontolást igényel például az az indítványozók által felvetett kérdés, hogy a sze-
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mélyhez fűződő jogok védelme érdekében alkotmányosan van-e lehetőség ex officio 
eljárás megindítására.” [46/2007. (VI. 27.) AB határozat] 

Hivatkozott döntésében az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ORTT az 
Rttv. 112. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazva szankcionál-
hatja a műsorszolgáltató cselekményét, ha megállapítja, hogy az az Rttv. rendelkezé-
seit megsértette. A szankcionálási jog arra az esetre is fennáll, ha a műsorszolgáltató 
tevékenysége sérti az emberi jogokat. „A Médiatörvény 112. § (1) bekezdése alapján 
tehát az emberi jogok védelmében, adott esetben pedig az emberi jogok önrendel-
kezési és a magánszférát védő aspektusait jelentő személyhez fűződő jogok védelme 
érdekében is indulhat eljárás.”

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az ORTT a Médiatörvény 3. § (2) bekez-
dését alkalmazva nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelmekről dönt. „az ORTT en-
nek megfelelően a közigazgatási eljárás során annak megállapítására jogosult, hogy 
a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az 
egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban meg-
jelenő alapvető értéket.”

Az Alkotmánybíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az ORTT a személy-
hez fűződő jogokkal kapcsolatban a műsorszolgáltató által elkövetett alkotmányos 
jogsértéseket, az ilyen sérelmeket okozó műsorokat is vizsgálhatja és szankcionálhat-
ja, de úgy, hogy a jogokat a közigazgatási eljárásában mintegy alanytalanná téve álla-
pítja meg az alapjogi sérelmet. 

Az Alkotmánybíróság idézett megállapításai – tekintettel arra is, hogy nem a dön-
tés rendelkező részében találhatók – elvben nem zárják ki azt a következetes bí-
rói gyakorlat szerint korábban már több esetben jogszerűnek minősített lehetősé-
get sem, hogy az ORTT akár individuális sérelem nyomán is eljárhat az Rttv. 3. § (2) 
bekezdésének számonkérése érdekében. Mindemellett a Testület következetesen a 
46/2007. (VI. 27.) AB határozat indokolásában foglaltakat szem előtt tartva az adott 
műsor jellege, nézőpontja, témája törvényességének vizsgálatára szorítkozott.

2.  együTTmûködés a mûsorszolgálTaTókkal, 
parTnerség, felügyeleT

 
Az év során a közszolgálati műsorszolgáltatók képviselőivel (elnökökkel, irányító tes-
tületek tagjaival) találkozott a Testület: a Magyar Televízió vezetőivel május 6-án, a 
Magyar Rádió vezetőivel június 4-én, és a Duna Televízió vezetőivel október 28-án.

E találkozók témái az egyes műsorszolgáltatók sajátos problémáitól, a 
közszolgálatiság értelmezéséig terjedtek. A megbeszéléseken a felek közötti jogviták 
érdemben nem kerültek szóba, de a szakmai együttműködés elmélyítése igen. Folya-
matosan szakértői szintű egyeztetéseket tervezünk a közszolgálati műsorszolgálta-
tásnak a mostani törvényi keretek közötti, valamint a törvényalkotást is segítő értel-
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mezéséről, továbbá a hírműsorok tartalomelemzésének módszertanáról, arról, hogy 
az ORTT miként segítheti a pályáztatásaival a közszolgálati feladatok teljesítését. Szó 
esett továbbá a digitális átállás nehézségeiről, fejlesztési igényeiről és a műsorszolgál-
tatók gazdálkodásáról is.

A műsorszolgáltatókkal folytatott együttműködés fontos eleme az Alkalmazott 
Kommunikációtudományi Intézet keretében folytatott munka, mely az ORTT jogal-
kalmazói tevékenységére felel gyakran. Az év egyik fontos eseménye volt A felelős 
műsorszolgáltatói magatartás krízishelyzetekben (zavargások, katasztrófák, há-
borús helyzetek) c. konferencia, mely jelentős sajtóvisszhangot váltott ki, és amely-
nek folytatásaként 2009-ben A tényfeltáró újságírás határai címmel tervezünk kon-
ferenciát. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület lépéseket tett a sokat bírált kuratóriumi 
rendszer, illetve a közmédiumok társadalmi ellenőrzésének reformjáért. Májusban ki-
adott közleményünkben kértük az Országgyűlést, hogy a közmédiumok civil ellen-
őrzésének jelenlegi rendszerét a kuratóriumok következő sorsolásáig alakítsa át oly 
módon, mely hatékonyan biztosítja a független társadalmi ellenőrzést. Itt felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy ha a civil delegáltak kiválasztására vonatkozó szabályozás nem 
garantálja, hogy e delegáltak alkalmasak legyenek a civil társadalom értékeit képvisel-
ni, akkor a civil felügyelet formálissá válik, és nem ellensúlyozhatja a parlamenti pár-
tok közszolgálati médiára gyakorolt befolyását. Amennyiben a jelenlegi szabályozás 
változatlan marad, az ORTT – a sorsolás rendjének szabályozásával – igyekszik részle-
ges megoldást találni e tarthatatlan helyzet orvoslására. A 2009. január 13-án közzé-
tett felhívásban a jelenlegi jogszabályi korlátokra tekintettel is, a korábbiakhoz képest 
azt a megszorítást alkalmaztuk, miszerint: „A sorsoláson a képviseletre jogosult ál-
tal meghatalmazott személy is eljárhat, azonban egy személy meghatalmazással csak 
egy szervezet képviseletét láthatja el.”

3. digiTális áTállás
 
A 2007-ben hatályba lépett digitális átállási törvény – teljes címén a műsorterjesztés 
és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény – csak azokban a kér-
désekben ad hatáskört az ORTT-nek, amelyek közvetlenül összefüggenek a műsor-
szolgáltatás tartalmával. A közönség számára elérhető műsorok kiválasztása a mé-
diarendszer, a médiapluralizmus kialakításának meghatározó jelentőségű döntése. A 
műsorterjesztő e döntését legnagyobb mértékben befolyásoló ún. továbbítási köte-
lezettségekkel kapcsolatos vitákban az ORTT szakhatóságként vesz részt. 2008-ban 
érkezett az első megkeresés az ORTT-hez egy műsorterjesztő (Digi TV) és egy mű-
sorszolgáltató (Hálózat Televízió) közötti jogvitával kapcsolatban. A továbbítási kö-
telezettségekre, különösen az ún. médiapolitikai szempontból meghatározó jelentő-
ségű műsorterjesztőket terhelő sajátos kötelezettségekre (Dtv. 26. §) vonatkozó sza-
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bályozás a jogalkalmazás során számos értelmezési kérdést vetett fel. A törvény a 
műsorterjesztők részére negyven csatorna erejéig szerződéskötési kötelezettséget ír 
elő azokkal a műsorszolgáltatókkal szemben, amelyek a törvényben meghatározott, 
meglehetősen pontatlanul, a jogbiztonságot is veszélyeztető módon megfogalma-
zott műsortartalmi szempontoknak megfelelnek. Az ORTT Irodája – külső szakértők 
és az AKTI bevonásával – olyan általános szempontrendszer kialakítását kezdte meg, 
amely biztosítja a Dtv. kiszámítható, a közösségi jogi elvárásokkal is összhangban álló 
alkalmazását. A következő év egyik feladata a továbbítási kötelezettségek alkalma-
zásával kapcsolatos tapasztalatok összegzése, amely a Dtv. szerint az NHH és az ORTT 
közös jelentésében kerül nyilvánosságra.

A digitális műsorszóró hálózatok üzemeltetésére vonatkozó pályáztatásában a Dtv. 
az ORTT-nek – ellentétben az európai tendenciával – nem adott szerepet, a pályázat 
értékelése ezért nem is feladata e beszámolónak. Annyit azonban meg kell jegyez-
nünk, hogy a digitális műsorszórás elindulása körüli nehézségek – például a földfelszí-
ni továbbítási kötelezettségek átgondolatlan kialakításával, az országos kereskedel-
mi műsorszolgáltatások helyzetének rendezésével –, illetve a multiplex-kapacitások-
nak a hálózatüzemeltető általi elosztásával és a felmerülő viták rendezésében szer-
zett nem kifejezetten pozitív tapasztalatok nem hagyhatók figyelmen kívül a jövőbe-
li médiaszabályozás kialakításánál. A digitális átállás az alkotmányos médiaszabályo-
zási célok tágasabb elérését alapozhatják meg. Az ORTT ezért bízik abban, és a ren-
delkezésére álló eszközökkel mindent meg is tesz azért, hogy ez a folyamat a kezde-
ti nehézségek ellenére sikeres legyen.

A Dtv. az ORTT-t szakhatóságként más eljárásokba is bevonja; ilyen a kiegészítő digi-
tális szolgáltatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás, illetve a műsorterjesztő által 
eljuttatott műsorszolgáltatásokra vonatkozó előírásokra vonatkozó piacfelügyeleti 
eljárás. Ezekről gyakorlati tapasztalat egyelőre nem áll rendelkezésre. Álláspontunk 
szerint a médiaszabályozási vonatkozások miatt a műsorterjesztő és a műsorszolgál-
tató közötti szerződéses kapcsolat felügyeletében, a műsorterjesztési piacot érintő 
piacfelügyeleti eljárásban, valamint a digitális műsorterjesztés műszaki és adminiszt-
ratív szolgáltatásaira vonatkozó kötelezettségek felülvizsgálatában is indokolt len-
ne az NHH és az ORTT közötti szorosabb együttműködés a „konvergens működés”. 
(Ugyanez értelemszerűen vonatkoztatható az új Médiatörvény elfogadása esetén az 
új médiahatóságra is.)
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a TárshaTóságok közöTTi együTTmûködés

1. magyarország

1 .1 . nemzeti hírközlési hatóság
A belföldi hatósági együttműködéseket tekintve talán a legfontosabb eredmény 
Dtv. 46. § (2) alapján 2008. augusztus 13-án létrejött együttműködési megállapodás a 
Nemzeti Hírközlési Hatósággal, melynek célja „az európai normákon alapuló, magas 
színvonalú, az új technológiákat is befogadó elektronikus médiapiac kialakulásának 
elősegítése és az egységes jogalkalmazás előmozdítása”. 
Területei:

- a Dtv.-ben meghatározott adatok, információk, nyilvántartások átadása,
-  a digitális földfelszíni műsorterjesztésre történő sikeres átállás érdekében a szük-

séges frekvenciacserék, az analóg földfelszíni televíziós és rádiós műsorszórást 
érintő országos, körzeti és helyi műsorszolgáltatók jövőbeni helyzetének elemzé-
se, a közös megoldási lehetőségek egyeztetése,

-  az analóg földfelszíni országos, körzeti, helyi vételkörzetű rádiós műsorszolgálta-
tási jogosultságok, a kisközösségi, valamint az ideiglenes műsorszolgáltatási jogo-
sultságok megpályáztatásának egyeztetése,

-  a tevékenységi körüket kölcsönösen érintő vagy átfedő területeken közös elő-
adások, konzultációk tartása, közös kutatások, elemzések készítése,

-  a mérő és ellenőrző tevékenységek ellátása, különösen a rádióengedélyekben 
foglaltak ellenőrzése,

-  az analóg és digitális műsorszolgáltatás, a műsorterjesztés, a kiegészítő digitális 
szolgáltatások jogszerűségének ellenőrzése,

-  a műsorszolgáltatás digitális átállásával kapcsolatos hírközlési és médiapolitikai 
kérdések megbeszélésére, az átállás során esetlegesen fölmerülő problémák, 
megoldási alternatívák áttekintése.

Az Együttműködési Megállapodást az 1 . számú melléklet tartalmazza.

1 .2 . gazdasági versenyhivatal
2008. április 24-én az GVH és az ORTT elnöke találkozott és megállapodott abban, 
hogy – miután a gazdasági erőfölény illetve a külső médiapluralizmus problémái 
rendszerint párhuzamosan jelentkeznek – a két hivatal egyezteti kapcsolódó vizsgá-
latai tematikáját, tanulságait, illetve az ügyek áttétele a jogsértésekkel szembeni fel-
lépésekben, valamint tájékozódnak egymás álláspontjáról, ennek érdekében kapcso-
lattartókat neveznek meg.

1 .3 . ombudsmani hivatal
Az 2008-as évben intenzív együttműködést építettünk ki az ombudsmani hivatallal. 
Ennek keretében az általános hatáskörű biztossal és a nemzeti és etnikai jogok or-
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szággyűlési biztosával közös sajtótájékoztatót is tartott az ORTT elnöke. Az adatvé-
delmi biztossal és a kisebbségi biztossal egyeztetett vizsgálatok zajlottak, illetve az 
ilyen vizsgálatok átnyúlnak a 2009-es évre is.

Az adatvédelmi biztossal folytatott együttműködés tekintetében említendők Az 
igazság ára, illetve A nagy lehetőség című műsoroknak az emberi méltóságot, a ma-
gánélet védelmét szem előtt tartó vizsgálatai, amelyek azért különösen hasznosak, 
mert a két hivatal hatásköre több ponton illeszkedik, kiegészíti egymást.

A jelenleg is folyó egyik tartalomelemzés a magyarországi etnikai kisebbségek – 
ezen belül mindenekelőtt a legnépesebb etnikai kisebbség, a cigányság – médiaképé-
nek jellegzetességeit vizsgálja. A felmérés műsorstruktúra-, valamint tartalomelemzé-
si modulból áll. Elsőként műsorstruktúra vizsgálattal tárjuk fel a kisebbségi produkci-
ók műsorkínálaton belüli szerepének idősoros alakulását. A kutatás tartalomelemzési 
fázisát a brit Broadcasting Standards Commission 1993 óta elvégzett elemzései alap-
ján alakítjuk ki. Az eredmények egyrészt összevethetők lesznek a brit adatokkal, más-
részt reményeink szerint a 2003-as és 2008-as adatfelvétel a magyar helyzetre vonat-
kozóan idősoros összehasonlításra is lehetőséget nyújt.

1 .4 . apeh
A két hivatal elnöke az ORTT kezdeményezésére 2008. június 16-án találkozott. A 
megbeszélés tárgya az volt, miként biztosítható az üzembentartási díj megfizetésé-
re kötelezettek minél szélesebb körű felmérése, mely hozzájárul a közszolgálati mű-
sorszolgáltatók finanszírozási nehézségeinek enyhítésére, hisz az adóhatóságnak és 
az ORTT-nek együtt mindent el kell követniük az üzembentartási díj beszedhetősé-
ge érdekében.

A megbeszélés eredményeként az adóhatóság ígéretet tett arra, hogy szakembe-
rei áttekintik a közös megállapodással kapcsolatos levelezést és a hatályban lévő jog-
szabályi hátteret, továbbá ismételten megvizsgálják a műsorelosztóktól kérhető ada-
tok szerkezetét. A felek leszögezték, hogy a teljes üzembentartói lista (tehát a ma-
gán- és jogi személyek együtt) megszerzése valóban aggályos lenne, azonban a je-
lenleg fizetésre kötelezett jogi személyek körét ez nem érinti, arra minden törvényi 
felhatalmazás rendelkezésre áll, noha a kérdés teljes tisztázásához a jogszabályi hát-
tér pontosítására lenne szükség.

A felek megállapodtak abban, hogy az ORTT és az APEH közös közleményt ad ki a 
megbeszélés tényéről, és közleményükben felhívják a figyelmet a közelgő nemzet-
közi sportesemények (a találkozó az olimpia előtt történt) miatt sokszorozódó, ven-
déglátó és szállodaipari egységekben vendégcsalogatóként felállított televíziókészü-
lékek működtetésével keletkezett adófizetési kötelezettségre. 
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2. közép-európa

Európában a balti, a skandináv és a mediterrán régiókban eredményesek a regionális 
szintű médiahatósági együttműködések. Magyar kezdeményezésre most formálódik 
a közép-európai országok médiahatóságainak kooperációja. 2008. december 12-én 
a román elektronikus médiát felügyelő Nemzeti Audiovizuális Tanács (CNA) elnöke, 
Rasvan Popescu úr és az ORTT elnöke megállapodást írt alá a két ország szabályozó 
hatóságai közötti fokozott együttműködésről (a megállapodás szövegét a 2 . számú 
melléklet tartalmazza). A hatóságok együttműködése választ keres a határokat 
átlépő televíziós adások jelentette kihívásra, vagyis arra a problémára, hogy a 
Magyarországon látható, de nem az ORTT által ellenőrzött adásokkal kapcsolatos 
panaszokat is hatékonyan orvosolni lehessen. Számos, nagyrészt a magyar közönséget 
célzó adás a szomszédos országok joghatósága alatt áll. Ez nem egyedi jelenség 
az Európai Unióban. A televíziós szolgáltatások, hasonlóan más szolgáltatásokhoz, 
szabadon léphetik át az országhatárokat. A műsorszolgáltatók szabadon választhatják 
meg a tevékenységük székhelyéül szolgáló országot, választásukat az adott ország 
gazdasági, kulturális valamint szabályozói környezete határozza meg. A „Határok 
Nélküli Televíziózásról” szóló irányelv előírásai jelentik azt a közös alapot, melyet 
minden uniós ország audiovizuális területre vonatkozó szabályrendszere tartalmaz. A 
tagállamok azonban az irányelvnél szigorúbb szabályokat is előírhatnak a joghatóságuk 
alá tartozó műsorszolgáltatók működésére. Ezért ma már számos műsorszolgáltató 
nem annak az országnak a joghatósága alatt áll, amelynek műsorszolgáltatását 
szánja. Jelenleg több olyan műsorszolgáltató is a Magyar Köztársaság határain túl 
folytatja tevékenységét, amelyek célközönsége ugyanakkor Magyarországon van. 
A román és a magyar médiahatóság között létrejött megállapodás fő célja, hogy 
a másik fél joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatókkal kapcsolatos panaszokról 
értesítsék egymást és azt a felek saját eljárási rendjüknek megfelelően – a panaszost 
akár közvetlenül is bevonva az eljárásba – kezelhessék. A megállapodás ugyanakkor 
kitér a hatóságok közötti szélesebb együttműködés lehetőségeire is.

Esély van arra, hogy az együttműködést közép-európaivá szélesítsük, ennek érde-
kében a cseh, a szlovák és a magyar médiahatóságok képviselői 2009. január 9-én Po-
zsonyban találkoztak, a következő megbeszélésre, amely a román féllel kiegészülve 
négyoldalú lesz, 2009 tavaszán Prágában kerül sor. 
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3.  digiTális források felhasználására  

vonaTkozó kezdeményezés

Az ORTT ez év novemberében levélben fordult a digitális átállásért felelősséget viselő 
állami szervekhez – a Kormányhoz, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz és a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz – annak érdekében, hogy kezdődjenek egyeztetések az átállásra 
szánt közpénzek hatékony felhasználásáról. Az ORTT álláspontja szerint a sikeres át-
állás az érintett állami szereplők együttműködésével valósulhat csak meg, ezért a mé-
diahatóság egyeztető fórum létrehozására tett javaslatot. Az egyeztető fórum fel-
adata lehet többek között a rendelkezésre álló források pontos számbavétele, éves 
akciótervek készítése, valamint a közösen kijelölt célok elérését segítő támogatási 
programok meghatározása. Az év végéig a kormány és a GVH pozitív válaszát kap-
tuk meg a kezdeményezésre.

a mûködés nyilvánossága

1 . szószerinti jegyzőkönyvek
A beszámoló tárgyát jelentő évben a testület az ORTT működésének nyilvánossá-
gáról számos konzultációt folytatott, valamint az adatvédelem és az információsza-
badság biztosának álláspontját is megkérte. Ennek eredményeképpen az ORTT 2008. 
szeptember 17-i ülésén úgy döntött, hogy a testület üléseiről szó szerinti jegyzőköny-
vet készít. 2008. november 5-től a jegyzőkönyveket az ORTT honlapján tesszük közzé.

2 . a digitális adattár nyilvánossága
Az ORTT Digitális Adattára 2004 óta működik, feladata, hogy a médiahatóság hatósá-
gi, jogalkalmazói munkáját támogassa. Az ORTT feladata a hazai műsorszolgáltatók 
programfolyamának ellenőrzése, ezért a felvételek megőrzése kötelező. 

Az adattárban mára évente nyolcszáznegyvenezer, eddig összesen ötmillió órányi 
rádiós és televíziós műsor gyűlt össze, melyhez számos kiegészítő információ is társul 
(például nézettségi adatok, reklámadatok, zenét felismerő képesség, pártok szerinti 
megszólalások a hírműsorokban, kiegyensúlyozottsági elemzések). Olyan műsorszol-
gáltatókról is őrzünk adatokat, melyek már megszűntek. Az adattár adásidőre pon-
tos és egyszerűen kezelhető keresőrendszerrel is el lett látva. Az adatbázisban a te-
levíziós műsorszámok és reklámok csoportos lekérdezése és korlátozott mértékben 
nézettségi adatok is hozzáférhetők.

Lehetőség nyílik például a zeneszámok és rádiós hirdetések felkutatására, továbbá 
különböző statisztikák lekérésére (mint pl. a magyar, valamint a külföldi zene aránya, 
a zeneművek lejátszásának gyakorisága (toplisták), műfaji megoszlása, a hirdetési idő 
alakulása az egyes műsorszolgáltatókon). A hallgatottsági adatok is figyelemremél-
tó adalékkal szolgálhatnak az érdeklődőknek, hiszen segítségükkel feltárhatóak a kü-
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lönböző rádiós műsorszámok népszerűségének alakulása, a reklámköltésre fordított 
források megtérülése.  

Az audiovizuális anyagok formátumának kialakításakor a kutathatóság szempontjai 
érvényesülnek. A rögzített tartalmak nem stúdió minőségűek, de jól nézhetőek, hall-
gathatóak. A rádiós műsorokat is videofájlokban tároljuk, mert a time code a hivata-
li működésben szükséges.

Ezt az adattárt a nyilvánosság számára november 27-én megnyitottuk. Az adattár 
kutatók, újságírók, diákok, műsorszolgáltatók, jogkereső állampolgárok számára egy-
aránt értékes lehet. Az adattár ingyenesen látogatható.

tudatos médiafogyasztás: ne a televízió nevelje fel a gyereket!
Magyarországon az elmúlt tíz évben megtöbbszöröződött a televíziós műsorkínálat, 
a változások átformálták a felnőttek és a gyermekek televíziózási szokásait. 2007-ben 
a négy és tizennégy év közötti korosztály naponta már átlagosan több mint három 
órát töltött a képernyő előtt. A családok szabadidős tevékenységei között a televí-
ziózás a ráfordított időtartam tekintetében egyértelműen uralkodó szerepet tölt be. 

Az ORTT felnőtteknek szóló, közérdekű közleményként három televíziós szpot mű-
sorra tűzésével igyekszik a szülők felelősségtudatát erősíteni. A műsorszámok a ma-
gyar és a román médiahatóság együttműködésével kerültek a képernyőkre. A filme-
ket az Európai Unió támogatásával a román médiahatóság készítette és a nagysike-
rű romániai kampányt követően engedte át a magyar médiahatóságnak. A kampány 
2008-ban kezdődött és 2009-ben is folytatódik. A kampány célja felhívni a szülők fi-
gyelmét az ellenőrizetlen televíziózás veszélyeire, ezen belül is három, a kiskorúak 
egészséges személyiségfejlődése szempontjából leginkább kockázatosnak ítélt mé-
diatartalomra: a félelemkeltésre, az erőszakra és a szexualitásra. 

A szülő az egyetlen, aki megfelelő információk birtokában a káros tartalmakat a 
gyermekétől távol tarthatja. A szülő aktív szerepvállalása nélkül a kiskorúak hatékony 
védelme elképzelhetetlen, s ezt a felelősséget szeretnénk tudatosítani annak érdeké-
ben, hogy „ne a televízió nevelje fel a gyereket!”. 

***

Kedvcsinálónak ennyi elég, bevezetőnek még sok is. Őszintén remélem, hogy az olva-
só érdeklődéssel és haszonnal forgatja majd ezt a kötetet.

Budapest, 2009. január 27.

Dr. Majtényi László
elnök
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1.  a véleményszabadság helyzeTe a rádió-

zásban és a Televíziózásban

1 .1 . véleményszabadság és műsorszolgáltatás
Az Európa Tanács által elfogadott, az emberi jogok és alapvető szabadságok védel-
méről szóló egyezmény szerint a véleménynyilvánítás szabadsága „magában foglalja 
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és köz-
lésének szabadságát”1. Három feltételt rögzít tehát itt az egyezmény: a vélemény-
alkotás szabadságát, a vélemény kinyilvánításának, másokkal való megismertetésé-
nek szabadságát (vagyis a szólás- és a sajtószabadságot), valamint – a magyar Alkot-
mánybíróság megfogalmazásával élve – az informáltsághoz való jogot, az informáci-
ók megszerzésének szabadságát2. A három kritérium elválaszthatatlanul összetarto-
zik, ugyanis nemcsak kiegészítik, hanem feltételezik is egymást.

Nem véletlenül a szabad véleményalkotás szerepel elsőként a meghatározásban: 
benne a legnehezebben megragadható és legösszetettebb fogalom, amely bizonyos 
értelemben kiterjed a véleményszabadság többi kritériumára is. Önmagában a véle-
ményalkotás tisztán belső, tudati folyamat, amely azonban sohasem függetleníthe-
tő a külvilágban lejátszódó (és az észlelés révén a tudatba ugyancsak eljutó) történé-
sektől. A környezeti hatások több vonatkozásban is meghatározóak lehetnek a véle-
ményalkotás során.

A kialakított vélemény több módon is megnyilvánulhat. A legjellemzőbb és leg-
könnyebben értelmezhető természetesen a véleménynek valamilyen szűkebb érte-
lemben vett kommunikatív aktus formájában történő kinyilvánítása, közlése, egyfajta 
luhmann-i értelemben vett közös jelentéstulajdonítás megkísérlése révén. Lehetsége-

1  Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, 10. cikk
2  30/1992. (V. 26.) AB határozat

e l s ô  f e j e z e t

A véleményszabadság
helyzete 1
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sek ugyanakkor a véleménynyilvánításnak más, akár tudatos, akár öntudatlan módo-
zatai is. Véleménynyilvánítás e tekintetben minden döntés is: aki dönt valahogy, az vá-
laszt a számbajöhető lehetőségek közül, és ezzel egyben véleményt is nyilvánít: kinyil-
vánítja abbéli véleményét, hogy amit végülis választott, az jobb, hasznosabb a többi-
eknél: mindazoknál, amelyeket helyette még választhatott volna. Ezek között a dön-
tések között lehetnek kisebb súlyúak (mint egy napi bevásárlás során a kosár tartal-
mának összeválogatása), de lehetnek az egyén egész életét meghatározó jelentősé-
gűek is, mint a pálya- vagy a munkaválasztás. A döntési helyzetek között ugyanakkor 
mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel (az általa megtestesített véleményalkotás 
sajátosságaira is tekintettel) a demokratikus választójog gyakorlása. 

Az egyén mindig a lehető leginkább racionálisan szeretne dönteni, s ezért sokszor 
kizárólag a magánügyeit érintő kérdésekben is kikéri mások véleményét, meghallgat-
ja tapasztalataikat annak érdekében, hogy saját álláspontjának kialakításakor ezekre 
is tekintettel lehessen; sőt gyakran maga is megosztja környezetével a saját formá-
lódó véleményét, hogy megtudja: mások, akikre hallgatnak, hogy értékelik azt, hogy 
viszonyulnak hozzá, hogy azután ezekre az észrevételekre is figyelemmel tovább ér-
lelhesse, alakíthassa, csiszolhassa azt. A választójog gyakorlása nem magánügyet, ha-
nem közügyet érint: az egyén által leadott szavazat (mint döntés) mások, a többi-
ek életét is meghatározza, éppúgy, mint ahogy a többiek szavazata is az övét. Itt az 
egyén szempontjából nemcsak az a fontos, hogy az ő egyéni döntése helyes, a lelkiis-
meretével összeegyeztethető, az ő személyes elképzeléseinek, érdekeinek megfelelő 
legyen, hanem az is, hogy a többiek is hozzá hasonlóan döntsenek – s ennek megfe-
lelően elemi érdeke, hogy megkísérelje meggyőzni a maga igazáról mindazokat, akik-
kel majd együtt fog dönteni, s egyidejűleg megismerhesse (és támogathassa vagy vi-
tathassa is) azok álláspontjait. A közhatalom meghatározására irányuló döntés közös, 
és ennek megfelelően közös véleményen: a közvéleményen kell alapulnia, ami vi-
szont feltételezi a magánszemélyek nyilvános „politikai okoskodását”, akik „mint tu-
lajdonosok, közös érdekükben a közhatalmat kívánnák meghatározni”3. Ennek meg-
felelően hangsúlyozta a magyar Alkotmánybíróság is, „a közvélemény kialakulásá-
nak, illetve szabad alakításának a demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen ér-
dekét”, és az állam kifejezett felelősségét is „a demokratikus közvélemény kialaku-
lása feltételeinek és működése fenntartásának biztosításában”4

Egy adott vélemény kialakulásában tehát nemcsak tudati, hanem kommunikációs 
folyamatok is közrehatnak: a tudat folyamatosan „nyitva áll” a környezetéből érke-
ző információk előtt, amelyek maguk is számottevő, sőt sokszor meghatározó be-
folyással lehetnek a vélemény kialakulására. E környezeti tényezők közül kell külö-
nös figyelmet fordítani a rádiós és televíziós műsorszolgáltatásokra, mind szociológi-
ai, mind pszichológiai okokból. Az AGB adatai szerint 2008-ban a felnőtt korú magyar 

3  Habermas 1971: 46, 84 (Jürgen Habermas (1971): A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat, Budapest.) 
4  30/1992. (V. 26.) AB határozat
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népesség több mint négy és fél órát (pontosan 272 percet) töltött a televízió előtt5, 
ami azt jelenti, hogy a teljes (24 órás) napnak csaknem az egyötödében (18,89%) gya-
korolhat a televízió hatást egy átlagos magyar állampolgárra, amit további 173 perc 
(vagyis több mint három óra) rádióhallgatás egészít ki6. A hatás ereje pedig, amit ez 
idő alatt a műsorszolgáltatás kifejteni képes, ugyancsak figyelemre méltó: a tárggyal 
foglalkozó határozatában az Alkotmánybíróság is külön leszögezte, hogy „a rádiós 
és televíziós műsorszolgáltatás véleményformáló hatása és a mozgóképek, hangok, 
élő tudósítások meggyőző ereje sokszorosa az egyéb információs társadalmi szol-
gáltatások gondolkodásra ható erejének”, s „az elektronikus média esetében ezért 
indokolt speciális, a sokoldalú tájékoztatásra vonatkozó előírások meghozatala”.7

1 .2 . a tájékozódás szabadsága és pluralizmusa
Az Alkotmánybíróság egyértelműen rögzítette, hogy az államnak az alapjogok ese-
tében kifejezetten „gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről8; 
az 1/2007-es, határozatában pedig a tájékozódáshoz való jog esetében mindezt „a 
társadalomban meglévő vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valóság-
hű kifejezésre juttatására, valamint a közérdeklődésre számot tartó eseményekről és 
tényekről való elfogulatlan tájékoztatásra” vonatkoztatta azzal, hogy ezt „a rádió és 
televízió egészét”, vagyis az összes belföldi rádiós és televíziós csatornát figyelembe 
véve kellett biztosítani (külső pluralizmus)”9. 2007-ben ugyanakkor az Alkotmánybí-
róság kijelentette, hogy „a külső pluralizmus a rádió és a televízió programok teljes 
kínálatát figyelembe véve, a sokszereplős piac létrejöttével megvalósult”10.

Önmagában nyilvánvalónak tekinthető, hogy ha sok televízió csatorna működik 
egy országban, akkor ott jobbak lehetnek az állampolgárok esélyei arra, hogy a szá-
mukra fontos kérdésekben kellően sokoldalú tájékoztatáshoz jussanak – valójában 
ugyanakkor csak azok a televízió programok segíthetik őket, amelyek ténylegesen 
el is jutnak hozzájuk. Számos más tényező is befolyásolja ugyanis, hogy az országban 
meglévő csatornakínálatból melyek azok, amelyek ténylegesen elérhetőek egy-egy 
háztartás számára. Nyilvánvalóan nem segíthetik például az állampolgárok tájéko-
zódását mindazok a csatornák, amelyekhez technikai okokból nem tudnak hozzá-
férni, például azért, mert nincsenek rajta egyetlen olyan műsorterjesztő rendszeren 
sem, amely a lakóhelyükön elérhető lenne. De ugyanígy nem segíthetik a tájékozó-
dást azok a csatornák sem, amelyek az adott településen ellátó rendszerek valame-
lyikén elérhetőek ugyan, de olyan műsorcsomagban, amelynek az előfizetését anya-
gi okokból nem engedhetik meg maguknak. Végül nem hasznosíthatják az állam-

5   „A 18 év feletti magyar népesség 2008 vizsgált időszakában már több mint négy és fél órát (272) ült a képernyő előtt, 
főműsoridőben ez majd két órát (113 perc) jelentett.” 
http://www.brandtrend.hu/index.php?func=hir&id=1946

6  AKTI-kutatás
7  1/2007. (I. 18.) AB határozat
8  64/1991. (XII. 17.) AB határozat
9  1/2007. (I. 18.) AB határozat
10  1/2007. (I. 18.) AB határozat
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polgárok azoknak a csatornáknak a segítségét sem, amelyek eléréséhez egyszerűen 
nem rendelkeznek vevőkészülékkel (a Magyar Televízió 2. programja parabolaanten-
na nélkül nem vehető).

Ennek megfelelően az országban különböző az egyes háztartások hozzáférése a 
rádió- és televízió programok „teljes kínálatához”. A digitális televíziós platformüze-
meltetői pályázat meghirdetésekor az NHH elnöke 20-25%-osra tette a még mindig 
az analóg földfelszíni platformon televíziózók számát, akiknek mindössze három or-
szágos televízió csatornához van hozzáférése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
fennmaradó 75-80 százalék dúskálna a televízió programokban: korántsem biztos 
ugyanis hogy azok, akik már csatlakoztak valamelyik előfizetéses műsorelosztó rend-
szerhez, sokkal nagyobb kínálatból válogathatnak. Egészen a mai napi működnek 
olyan kis kapacitású kábeles műsorelosztó rendszerek, amelyek eleve nem teszik le-
hetővé túl sok televízió program elosztását (a KSH adatai szerint 2007 végén még 
mindig 152 ezer háztartás kapta a jelet soros hálózaton), ám valószínűleg ennél is fon-
tosabb ugyanakkor, hogy sokan – nyilvánvalóan ugyancsak anyagi okokból – a nagy 
kínálatot biztosító rendszerek esetében is a szociális csomagot választották, amely 
csak 8-10 csatornát biztosít a számukra.

A külső pluralizmus tehát olyan fogalom, amely a valóságban tulajdonképpen 
egyetlen felhasználó számára sem létezik (illetve pontosabban: csak annak az igen 
kevés felhasználónak létezik, aki még nem csatlakozott egyetlen sokcsatornás rend-
szerhez sem, de éppen most szeretne választani közülük egyet, de az ő számára is 
csak az egyes, általa választható szolgáltatók csatornakínálata által meghatározott 
keretek között). Ebből következően a külső pluralizmusnak ma már egyre kevésbé 
elég csak a német alkotmánybíróság által 27 évvel ezelőtt kidolgozott (és a magyar 
alkotmánybíróság által is alkalmazott) kategóriájával számolni, hanem helyette sok-
kal inkább a valamely műsorterjesztő platformhoz csatlakozó és ott valamely műsor-
csomagra előfizető néző által az adott csomagban elérhető televízió programok plu-
ralizmusa az, ami a tájékozódási lehetőségek között irányadó lehet. Ez a platform-, 
sőt csomag-szintű pluralizmus az, ami külsőnek minősül a néző számára (hiszen csak 
ennyit lát a világból: az összes csatornából csak ezek érhetők el számára).

De még a valóban sokcsatornás elérés sem jelent még feltétlenül sokoldalú tarta-
lomkínálatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kínálat sokszínűsége korántsem 
növekszik együtt a csatornaszámmal sőt a helyzet sokszor épphogy fordított (multi 
channel paradoxon); ahogy ezt George Gerbner meg is írta: „minél többen nézik az 
emberek a tévét (és úgy tűnik, minél több csatornával rendelkeznek, annál több 
időt töltenek a képernyő előtt), annál kisebb alapvető tartalmi választékkal ren-
delkeznek”11. Erre tekintettel foglalt állást úgy a Nemzeti Audiovizuális Médiastraté-
gia, hogy „a látszólagos tartalmi kínálat ellenére is a gyakorlatban a véleményplu-

11   Gerbner, George: A közönség hatalmáról, a választék sokszínűségéről és más hasonló illúziókról. In: A média rejtett üzenete. 
Osiris Kiadó, MTA-ELTE Kommunik5ációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2000.
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ralizmus nem tekinthető megvalósultnak”12, s vezetett be a műsorterjesztő rendsze-
rek által forgalmazott csomagokra vonatkozóan tartalmi előírásokat a műsorterjesz-
tés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény is, a szabályozói be-
avatkozás indokaként rögzítve, hogy „a piaci folyamatok önmagukban nem képesek 
biztosítani véleménypluralizmust”13.

A jelenség egyik legfőbb oka a műsorszolgáltatók stratégiájának átalakulása és 
igazodása a terjesztési lehetőségek kiszélesedéséhez. A sokcsatornás környezet első 
pillantásra ugyan sok televízió műsor versenyének tűnik, ahol minden műsornak 
minden más elérhető műsorral meg kell a nézőért küzdenie, hiszen az bármelyiket 
is választja ki és nézi közülük, akkor ezzel egyszersmind lemond az összes többiről; 
valójában azonban a műsorkínálat nagyrészét már régen nem önálló, egyedülvaló 
műsorok alkotják, hanem olyan műsorportfóliók, amelyek mögött egy-egy közös 
műsorszolgáltató áll; ráadásul egy-egy műsorcsomagon belül a műsorok sohasem 
azonos jellegűek, hanem mindig különböző érdeklődésű nézők számára készülnek, 
vagyis nem igazán a versenytársai egymásnak. Ezeken a sokcsatornás piacokon tehát 
a versenytársak nem a műsorok, hanem az általában több csatornával megjelenő 
televíziós médiavállalatok, amelyek értelemszerűen egészen más stratégiát 
alkalmaznak, mint ha csak egy-egy műsorral lennének jelen a versenyben. 

Az átalakulás folyamatosan zajlik, és közgazdaságilag úgy ragadható meg, mint 
amikor egy szolgáltató a korábbi egyetlen terméke helyett egy egész termékcsalá-
dot vezet be a piacra, annak érdekében, hogy a vitathatatlanul létező sokféle vásár-
lói preferencia lehetőleg mindegyikét ki tudja elégíteni, és hogy így egyetlen poten-
ciális vásárló se menjen csak a kínálat hiányosságai miatt a konkurenciához. A termék-
család termékei valójában nem versenyeznek egymással, hanem kiegészítik egymást, 
s ezzel lehetővé teszik a vásárló számára, hogy úgy válasszon az igényeinek a koráb-
binál megfelelőbb terméket, hogy ezáltal ne csökkenjen a gyártó haszna és piaci ré-
szesedése. A stratégia lényegét az RTL Klub vezérigazgatója egyértelműen megfo-
galmazta: „a piac változik, ezért egy idő után már csak több csatornával lehet majd 
elérni ugyanolyan széles nézői rétegeket”.14 Az újabb csatornák megjelenését tehát a 
fogyasztó a választék bővüléseként éli meg, miközben a piaci szereplők száma ezzel 
egyáltalán nem biztos, hogy változott.

A lakosság által elérhető szolgáltatáskínálat kiszélesítése jegyében került sor 2008-
ban a digitális földfelszíni rádiós illetve televíziós frekvenciahasználati jogosultságok 
pályáztatására, amely tulajdonképpen végighúzódott az év egészén. A pályázat meg-
hirdetésekor az NHH elnöke kifejezte reményét, hogy a digitális földfelszíni televízi-
ózás „hozzájárul ahhoz, hogy a magyar háztartások azon mintegy 20-25 százaléka, 
amely jelenleg csak szoba-, vagy tetőantennával néz televíziót, a jelenleg elérhetőnél 

12   „A három országos televízió együtt kb. 80%-os közönségrészesedéssel rendelkezik, ebből a két kereskedelmi kb. 65%-
kal, vagyis a látszólagos tartalmi kínálat ellenére is a gyakorlatban a véleménypluralizmus nem tekinthető megvalósultnak”.  
(NAMS I/2)

13  a Dt. általános indokolása
14  Nem kapkodunk összevissza. Interjú Dirk Gerkensszel. http://index.hu/kultur/media/rtl4246/
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sokkal szélesebb műsorkínálathoz juthasson hozzá”. Ennek érdekében (és az előbbi-
ekben kifejtetteknek megfelelően) a pályázat

•  a lehető legtöbb televízió program terjesztési lehetőségét kívánta biztosítani az 
új platformon azzal, hogy az értékelés során a hatékonyabb MPEG-4 forráskódo-
lást alkalmazó (vagyis több televízió műsor továbbítására képes) műszaki megol-
dásokat részesítette előnyben, egyidejűleg azonban lehetővé tette (és az értéke-
lés során ugyancsak ösztönözte), hogy a nyertes pályázó a már az induláskor ren-
delkezésre álló három digitális műsorterjesztő rendszer egyikét ne a DVB-T szab-
vány szerinti, tetőantennás vételt szolgáló műsorszórásra, hanem a mobil-műsor-
szórás (DVB-H) bevezetésére hasznosítsa;

•  különféle kötelezettségeket írt elő a majdani nyertes számára a platformon ter-
jesztendő műsorszolgáltatásokra vonatkozóan

 –  műsortovábbítási (must carry) kötelezettséget írt elő az Rttv.-ben rögzí-
tett három-három rádió illetőleg televízió műsor tekintetében,

 – szerződéskötési (must contract) kötelezettséget
§  jogszabály szerint a helyi műsorszolgáltatókkal, valamint a magyarországi 

körzeti vagy országos műsorszolgáltatóval;
§  legalább két, hír- illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató televíziós 

műsorszolgáltatóval;
§  legfeljebb négy általános tematikájú országos műsorszolgáltatóval;
§  a legalább három éve működő országos rádió közműsor-szolgáltatókkal 

szemben, valamint 
§  legfeljebb negyven,

-  a nemzeti, etnikai kisebbségi, illetve európai kultúra megőrzését, védelmét, 
illetve továbbfejlesztését,

- a nemzeti, etnikai kisebbségi nyelv ápolását,
- az állampolgárok tájékozódási és tájékoztatási szükségleteinek kielégítését,
- az állampolgárok demokratikus közéletben való részvétele elősegítését,
- a vélemények sokszínűségének megőrzését, vagy 
- a média pluralizmust15

szolgáló televíziós műsorra vonatkozóan;
•  végül annak érdekében, hogy a szolgáltatás potenciális nézői analóg televízióké-

szülékeikhez elérhető áron megfelelő digitális vevődekóderhez juthassanak, a fel-
hívás egyrészt a kötelező feltételek között írta elő, másrészt az értékelési szem-
pontok kialakításakor is jelentős súllyal vette számba a vevődekóderek kedvezmé-
nyes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó pályázói vállalásokat.

Mindkét pályázat érvényes és eredményes volt: mind a rádiós, mind a televíziós 
frekvenciahasználati jogosultságot az Antenna Hungária Zrt. nyerte el, amely vál-
lalta az MPEG-4 forráskódolás alkalmazását (amivel lényegesen több műsorszolgál-
tatás elosztását tette lehetővé, ám csak az ennek megfelelő, lényegesen drágább 

15  Dt. 26. § (1) bek.
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vevődekódert beszerző nézők számára), valamint a DVB-H sugárzás beindítását (ez-
zel viszont összesen kettő műsorszóró rendszerre korlátozva a DVB-T szabvány sze-
rint működtetett, tetőantennás vételre szánt műsorokat). A sokoldalú programkí-
nálatot ugyanakkor az új platformon egyelőre nem sikerült biztosítani: az Antenna 
Hungária Zrt. honlapja szerint16 „az AH-csoportnak egyelőre a Duna Televízióval van 
aláírt szerződése, ezért a kínálatban a Duna TV HD és a Duna II Autonómia SD formá-
tumú programja jelent meg a 2008. december 1-jei induláskor”; a késlekedés okát a 
szolgáltató érezhetően a különféle párhuzamosan zajló (és mindenekelőtt az új mé-
diatörvény megalkotására irányuló) tárgyalásokban látja; a honlapon közzétett ma-
gyarázat szerint az AH reméli, hogy „az új médiatörvénnyel és egyéb nyitott ügyek-
kel kapcsolatos kérdések a közeljövőben tisztázódnak”, s a „fentiek jelentősen hoz-
zájárulhatnak a MinDig TV szolgáltatás kínálatának véglegesítéséhez”. A kínálat elég-
telensége következtében értelemszerűen nem mutatkozott számottevő érdeklődés 
érdemi kereslet a vevődekóderek iránt sem; a pályázati felhívás szerint ugyanakkor 
a nyertes pályázónak január 1-jéig tájékoztatnia kellett az NHH-t az általa kialakított 
forgalmazási rendszerben értékesített vevődekóderek számáról és az értékesítés te-
rületi megoszlásáról. Az NHH ugyanakkor még decemberben jelezte, hogy januárban 
ellenőrzi a digitális földfelszíni műsorszórás beindításának körülményeit és a hatósá-
gi szerződésben foglaltak betartását; az adatszolgáltatás eredményeinek nyilvános-
ságra kerülése és az elvégzett ellenőrzés megállapításai várhatóan fontos informáci-
ókkal szolgálnak majd a földfelszíni digitális átállás véleményszabadsággal összefüg-
gő vonatkozásairól is.

A tartalmi sokszínűség szempontjából ugyanakkor kifejezetten aggodalomra ad 
okot az a bejelentés, amely szerint „a közszolgálati csatornák … szándékuk szerint 
HD felbontásban”17 lesznek majd jelen a műsorszóró rendszeren. Mindez ezért érde-
kes, mert joggal feltételezhető, hogy a ma is az analóg földfelszíni platformon tele-
víziózó lakosság legnagyobbrészt anyagi lehetőségek híján nem csatlakozott egyet-
len előfizetős műsorterjesztő rendszerhez sem, márpedig a leginkább rászorultak ré-
szére a HD csatornák sugárzása nemhogy nem növeli a műsorkínálatot, hanem épp-
hogy (és teljesen hiába!) csökkenti azt. Egy digitális HD csatorna átviteli kapacitásigé-
nye mintegy a négyszerese egy digitális SD csatornáénak, miközben a nagyobb adat-
sebességnek köszönhetően átvitt részletgazdagabb képből éppen a rászorult néző 
semmit sem lát: a valóban rászorult nézőnek ugyanis nincs és valószínűleg jó ideig 
(egészen az SD készülékek forgalmazásának megszüntetéséig) nem is lesz HD készü-
léke, az SD készülékeken viszont a HD adás is csak SD képet ad. A rászorult néző szá-
mára tehát a közszolgálati HD adások mindössze annyit jelentenek, hogy 24 csatorna 
helyett mindössze 15-ből válogathat (vagyis számára megnyíló csatornakínálat 30-40 

16  http://www.mindigtv.hu/elerheto_musorok.aspx; 2009. január 29-én ellenőrzött letöltés
17   „A közszolgálati csatornák, az m1, m2, Duna TV biztosan a kínálat részei lesznek, szándékuk szerint HD felbontásban.” In: 

Az első digitális karácsony. MinDig, mindenhol digitális tévé. Árokszállási Gábor, 2008. szeptember 5., 14:26; http://www.
computerworld.hu/az-elso-digitalis-karacsony.html
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százaléka eleve elveszik). Ez a fejlesztési irány tehát a tájékoztatás sokszínűsége szem-
pontjából kifejezetten hátrányosnak mondható.

1 .3 . piacralépés és véleménybefolyásolás
A vélemények közlése, nyilvánosságra hozatala oldaláról a jelenlegi médiavállalatok 
uralta véleménypiacon egy új gondolat, egy új megközelítés kétféleképpen juthat el 
a nyilvánossághoz: egyrészt valamely létező tartalomszolgáltató „befogadhatja” a 
maga műsorába és így eljuttathatja a maga közönségéhez, másrészt maga a meg-
szólalni kívánó is megkísérelheti, hogy saját jogon, a saját erejéből szerezze meg az 
őt megillető figyelmet. A két megoldás között a különbség a szerkesztői döntések 
meghozatalához való viszony: míg az első esetben a megnyilatkozó előtt a már pia-
con lévő médiatársaság szerkesztői döntése nyitja meg az utat, addig a másodikban 
maga a megnyilatkozó kísérel meg önállóan a piacra belépni, megtartva a tartalom 
feletti szerkesztői jogot (s ennek megfelelően viselve a tartalomért a médiajogi fe-
lelősséget is).

A tömegmédiumok jelenleg – számos olyan tényezőnek is köszönhetően, mint a 
versenytársak nagy száma, a különféle technikai megoldások elterjedése vagy az 
ilyen tartalmak viszonylag alacsony ára – jellemzően egyre nagyobb teret adnak mű-
soraikban a megszólalni-megjelenni kívánó nézőknek és hallgatóknak. Ma már a kö-
zönség szinte minden lényeges műsorkészítői szerepben megjelenhet (természete-
sen szigorúan a számára meghatározott keretek között) a programszerkesztésben 
(kívánságműsorok), a castingban, vagyis a képernyőn megjelenő szereplők kiválasz-
tásában (valóságshow-k), a hírműsorokban a közvélemény megjelenítőjeként, a 
közérdekű szolgáltató műsorok tematikáját panaszaival és témafelvetéseivel meg-
határozó szerkesztőként, emberi drámák, dokumentumműsorok – a Rádió egyik régi 
műsorának címét kölcsönvéve: Embermesék – hőseként vagy áldozataként, szóra-
koztató műsorok (pl. vetélkedők) szereplőjeként, a mobiltelefonos rögzítési és üze-
nettovábbítási technikák által biztosított lehetőségeknek köszönhetően operatőr-ri-
porterként, a közösségi médiumok elsődleges bevételi forrását jelentő támogató-fi-
nanszírozóként, sőt az internetes feltöltő oldalakon közzétett, sokszor már teljesen 
professzionális videotartalmak esetében akár a műsorkészítés szinte teljes vertiku-
mában is. A néző mind nagyobb mértékű bevonása illetőleg beengedése a számos 
előnnyel is jár a műsorszolgáltató számára (nagyobb azonosulást biztosít a műsorral, 
szorosabb kötődést teremt, stb.).

Ezek a jelenségek számos új kérdést vetnek fel vagy helyeznek új megvilágí-
tásba a műsorban kontrollálatlanul megszólaló „közember” megnyilatkozásá-
ért viselt szerkesztői felelősségtől az emberi méltóság problémakörén keresztül a 
jelenségegyüttesnek a műsorszolgáltatás színvonalára gyakorolt általános hatásáig; 
valóban új viszonyokat a piacokon ugyanakkor nyilvánvalóan sokkal inkább az új pia-
ci szereplők belépése hozhat. Számos szempontból ugyanis eltűnőben vannak a (kü-
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lönösen az audiovizuális) piacra lépés korábban igen magas belépési korlátai. A digitá-
lis technikának köszönhetően jelentősen lecsökkent az egy csatorna átviteléhez szük-
séges sávszélesség, miközben a konvergencia más, korábban műsorterjesztésre nem 
használható átviteli rendszereken is lehetővé tette audiovizuális tartalmak továbbítá-
sát. A digitális stúdiótechnika fejlődése nemcsak egyre nagyobb tudású berendezések 
alkalmazását tette lehetővé a professzionális stúdiók számára, hanem egyre kisebb 
stúdiók előtt megnyitotta a fejlett technika alkalmazásának lehetőségét, egészen ad-
dig, hogy ma már számtalan lakossági felhasználói konfiguráció is alkalmas professzi-
onális minőségű audiovizuális tartalmak előállítására. E tényezők együttes hatásának 
következtében folyamatosan egyre többen tudnak a tartalomszolgáltatói piacra be-
lépni, ami a már jelenleg is a piacon lévő szereplők számára új kihívók megjelenését 
jelenti – ám a későbbiekben részletezett okok miatt a piacra lépés nem szükségkép-
pen tud eredményesen és tartós jelenlétet biztosító módon megtörténni .

A bővülésnek is láthatóan megvannak a maga korlátai: ez esetben is az történik, 
ami általában szokott, ha a technológia vagy a piaci fejlődés következtében fellazul 
egy korábban szűk, a bővülésnek gátat szabó keresztmeszet: valahol a termékpálya 
egy vagy több pontján új, korábban nem látható más szűk keresztmetszetek alakul-
nak ki, amelyek természetesen korábban is léteztek, de a korábbi szűk keresztmet-
szet által korlátok között tartott forgalmat még nem akadályozták. Az audiovizuális 
műsorszolgáltatások esetében jól láthatóan ilyen új szűk keresztmetszet a tartalom. 
A kábelszolgáltatók jól láthatóan megfontoltan haladnak a digitalizációval; egy digi-
talizált kábelrendszer akár több száz csatorna elosztására is képes lenne. Magyaror-
szágon ugyanakkor a lakosság idegennyelv-ismeretének korlátai miatt néhány kivé-
tellel csak a magyar nyelvű csatornák adhatók el jól, ami viszont még a legnagyobb 
nemzetközi szolgáltatók részéről is valamilyen magyarországi jelenlétet feltételez a 
feliratozás illetve a szinkron megvásárlása illetve legyártatása érdekében. Az így lét-
rejött, s az AGB által mért, 82 magyar nyelven is fogható csatorna száma viszont alig 
múlja felül egy jól kiépített analóg HFC (optikai-koax hibrid) hálózat teljes átviteli ka-
pacitását. Hiába oldódik fel tehát a korábbi szűk keresztmetszet, ez a kínálatot még 
nem többszörözi meg: a technika szűk keresztmetszetének helyébe a tartalom (némi-
leg bővebb) szűk keresztmetszete lép. Mindez persze nem magyar, hanem általános, 
az európai piacot jellemző jelenség; ahogy a Digitális Átállás Stratégiája írta is: „a tele-
víziózás piacán a technológiai lehetőségek és a gazdasági lehetőségek alapvetően el-
szakadtak egymástól”, s míg „a technikai fejlődés a csatornaszám radikális megnö-
velésének lehetőségét biztosítja, az audiovizuális piac maga azonban ennél jelen-
tősen szerényebb méretekben nő”18.

Van azonban ennek a jelenségnek még egy sajátos, de ugyanilyen fontos kompo-
nense is. A műsorszolgáltatás hagyományos (néhány nagy médiatársaság által meg-
határozott) modellje nemcsak egyaránt leírható volt technológiai, közgazdasági és 
szociológiai szempontból, hanem valamennyi aspektusában működőképesnek is bi-

18  DÁS I. 45. oldal
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zonyult; tulajdonképpen a különböző dimenziókban önállóan is működőképes mo-
dellek képeződtek le egymásra és ezáltal erősítették kölcsönösen egymást: bár a 
struktúrát a technológia határozta meg, tökéletesen idomult hozzá az üzleti és a szo-
ciológiai dimenzió is. A vezeték nélküli műsorszórás modellje a fizika törvényszerűsé-
geiből következően „tartalom-szétterítő” jellegű (a vételkörzeten belül minden fel-
használói vevőkészülékéhez eljutó), egyirányú modell, ahol egy (vagy néhány) erős 
központi kibocsátó látja el tartalommal a maga passzív, választani nem tudó (vagy 
igen kevés választási lehetőséggel rendelkező) közönségét.

Ahol az átviteli lehetőségek száma korlátozott, és mindössze arra elegendő, hogy a 
kiválasztott tartalmat adott körben (elvileg mindenkinek) terítse, ott ez értelemsze-
rűen kivételezett helyzetbe hozza a szűk keresztmetszet (vagyis a műsoridő!) felett 
rendelkező (tehát az átvitt tartalom felett szerkesztői ellenőrzést) gyakorló műsor-
szolgáltatót, és ennek megfelelően kiszolgáltatott, nagyrészt passzivitásra kárhozta-
tott közönséget hozott létre. A műsorszolgáltató kivételezett helyzete aztán felhasz-
nálható közérdekű célok érdekében (közszolgálati műsorszolgáltatás) éppúgy, mint 
ahogy – inventory kapacitásként – értékesíthető a hirdetési piacon (szabad hozzáfé-
résű kereskedelmi televíziók). A kivételezett helyzet természetesen (a monopol illet-
ve oligopol piaci szerkezetben) jelentős nézettséget eredményezett. (Ebben a mo-
dellben volt különösen nagy jelentősége a belső pluralizmusnak, hiszen minden a 
szerkesztőn múlott; ami bejutott a műsorba, azt láthatták a nézők, ami nem, azt 
nem.)

A technika fejlődése alapvetően új helyzetet teremtett a kialakult modell technoló-
giai dimenziójában, ám ez akármennyire mély és gyors volt is, nem strukturálta át a 
rendszer egészét: a korábbi technológiai modellt leképező, de ugyanakkor ki is szol-
gáló piaci és társadalmi modellek ugyanis a maguk saját belső logikájuknak megfele-
lően szinte változatlanul működnek tovább (illetve csak igen jelentős időeltolódással 
követik a technológiai változásokat). A korábban megszerzett nézettség ugyanis to-
vábbra is jó áron értékesíthető maradt a hirdetési piacon, az így megszerzett bevétel-
ből pedig attraktív (vagyis a nézők számára vonzó) tartalom állítható elő, ami viszont 
továbbra is ott tartja a nézőket (s ebből következően a hirdetőket is) a csatornánál. 
A magas reklámbevétel – attraktív tartalom – magas nézettség körforgása önfenn-
tartó rendszert alkot, amely az időközben bekövetkezett technológiai változások da-
cára továbbra is nagyon megnehezíti a piacra újonnan belépni kívánók dolgát. Az új 
belépők tehát a korábbi állapottal szemben ma már eljuthatnak a nézőkig, ám tartal-
muk kevésbé attraktív volta miatt nehezen állják az összevetést a piacvezetőkkel. Így 
viszont a nézők is ritkábban választják őket, emiatt a reklámtortából is kisebb arány-
ban részesülnek, s a műsoruk is kevésbé attraktív marad. 

A klasszikus rádiós és televíziós műsorszolgáltatás területén tehát továbbra is szűk 
keresztmetszetet jelent egyrészt a tartalom szűkössége, másrészt a kiforrott, erős 
brand-del jelentkező szolgáltatók reklámpiaci pozíciója. Mennél több tartalom juthat 
el a nézőkhöz, annál nehezebb egy-egy szolgáltatónak magára vonnia a néző figyel-
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mét, és megszereznie a hirdetési piacon értékesíthető (vagy – a közszolgálati műsor-
szolgáltatók esetében – a társadalmi megrendelés teljesítésének feltételét képező) 
nézői kontaktust. A néző megszerzését az attraktív tartalom biztosíthatja, amely vi-
szont – különösen ha korlátozottan áll rendelkezésre (pl. exkluzív sportjogok) – ma-
gasan árazható, amelyet csak a nagy jövedelmezőségű, tehát a reklámpiacon erős po-
zíciót betöltő szolgáltatók képesek kifizetni.

Az audiovizuális médiaszolgáltatások területén 2008 talán legfontosabb nemzetkö-
zi dokumentuma az Európai Parlament által szeptember 25-én A média koncentráci-
ója és pluralizmusa az Európai Unióban címmel kiadott jelentés. A szerzők jól látha-
tóan nagy figyelmet szenteltek a technológiai változásoknak köszönhetően kialaku-
ló tartalomdömping és minden korábbinál élesebb versenyhelyzet korában különö-
sen jelentőssé váló attraktivitás problémakörének: miközben rögzítik, hogy „a kiváló 
minőségű, változatos tartalmakhoz való egyetemes és nyilvános hozzáférés egyre 
kritikusabbá válik a technológiai változások és a fokozódó koncentráció összefüg-
gésében”, felhívják a figyelmet arra is, hogy „a közszolgálati médiának elégséges ál-
lami finanszírozásban kell részesülnie, hogy magas színvonalú kulturális és hírtar-
talom kínálata tekintetében fel tudja venni a versenyt a kereskedelmi médiával”, 
és felkéri a tagállamokat, hogy „támogassák azokat a magas színvonalú közszolgá-
lati műsorszolgáltatásokat, amelyek szembe tudnak nézni a kereskedelmi csator-
nák műsor-összeállításával”.

A tartalomdömping korában a piacra lépés immár nem csak azt jelenti, hogy az új 
szolgáltató műsora nyilvánosan elérhető a közönség számára, tehát a nézőnek van 
esélye, lehetősége arra, hogy válassza az adott műsort, hanem azt is, hogy a műsor-
nak (a szolgáltatónak) is van esélye rá, hogy a néző kiválassza: a kábelben vagy a le-
vegőben ott lévő, de a képernyőre feljutni nem jutó tartalom sem a néző számára, 
sem a véleményszabadság szempontjából nem létezik.

 

2.  jogvédelem – a véleményszabadság  
haTárai 

Az Országos Rádió és Televízió Testületet az Országgyűlés a szólásszabadság vé-
delmére, a sajtószabadság érvényesülésének elősegítésére hozta létre. A Testület 
feladata ugyanakkor annak ellenőrzése is, hogy a műsorszolgáltatók a Médiatör-
vénynek és a műsorszolgáltatási szerződésüknek megfelelően működnek-e, hogy 
eleget tesznek-e azon előírásoknak, amelyeket az alapvető jogok tiszteletben tar-
tása érdekében a véleményszabadság korlátozásaként határozott meg a jogalkotó.

A Médiatörvény egyik legfontosabb alapelvi rendelkezése a 3. § (2) bekezdé-
se, amely előírja, hogy „a műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar 
Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, 
és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, 
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nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni 
gyűlölet keltésére”.

Az elmúlt évekhez képest a jogvédelem területén 2008-ban elmozdulás volt ta-
pasztalható. 

A Testület több alkalommal lépett fel az emberi méltóságot sértő tartalmak-
kal szemben, és alkalmazott szankciót a gyűlöletbeszéd megjelenítése miatt. Míg 
2006-ban kettő, 2007-ben hét, 2008-ban 11 ügyben állapította meg a Testület az 
Rttv. 3. § (2) bekezdésének a sérelmét. A következőkben részletezendő ügyek egy-
részt azt jelzik, hogy a médiahatóság jogalkalmazásában hangsúlyosabbá vált az 
alkotmányellenes tartalmak elleni fellépés, emellett mutatói annak a durvábbá 
váló világnak, amelyre a média reagálni kényszerül. Természetesen korábban is vol-
tak élénk visszhangot kiváltó ügyek, olyanok is, amelyet nem követett hatósági 
fellépés. A 2007. június 30-ig hatályos szabályozás szerint az Rttv. 3. § (2) sérelme 
miatt egyéni bejelentésre indult ügyeket a Panaszbizottság bírálta el ún. egyéb pa-
naszként, az 1/2007. (I. 18.) AB határozat azonban ezt a jogintézményt alkotmány-
ellenesnek találta, s az Rttv. rá vonatkozó 48. § (3) bekezdését megsemmisítette. 
2008 volt az első olyan év, amikor a korábban egyéb panasznak minősült bejelen-
tések teljes egészében hatósági útra terelődtek, így az eljárások száma növekedé-
sének részben ez az indoka. 

Az Alkotmánybíróság 2007-ben több határozatában [46/2007. (VI. 27.) AB, 
1006/B/2001. AB] vizsgálta a Médiatörvény alapelvi rendelkezéseit, és megállapí-
totta, hogy nem alkotmányellenes a véleményszabadság és a sajtószabadság kor-
látozása abban a tekintetben, hogy az ORTT hatósági szankciót alkalmazhat a 
Médiatörvény alapelveinek sérelme, kiemelten az emberi méltóság sérelme vagy 
a gyűlöletkeltésre alkalmas műsorszolgáltatói tevékenység esetén. A Médiatör-
vény 3. § (2) és (3) bekezdéseiben megfogalmazott előírások önálló tényállások, 
más jogágban nem léteznek, a Ptk.-ban meghatározott személyiségi jogvédelem-
mel szemben a személyek mellett a közösségeket is védelem alá helyezik, továb-
bá a törvénysértések miatt a médiahatóság – erre irányuló panasz hiányában is 

– az alapjogvédelmi kötelezettségéből adódóan a társadalmilag káros tartalmakat 
közvetítő műsorszolgáltatók ellen felléphet. A büntetőjog is másként határozza 
meg a megengedett és a tiltott magatartások körét, „a gyűlöletkeltésnek a Btk.-
ban szabályozott tilalma nem terjed ki például a gyalázkodásra”19.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 2007-ben zárult le jogerősen több olyan 
ügy a bíróságon, amelyekben született ítéletek döntő módon meghatározták a 
Testület gyakorlatát, így 2008-ban immár kiforrott jogalkalmazói gyakorlatot mu-
tattak a Testület alapjogvédelmi határozatai.

19  1006/B/2001. AB határozat
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2 .1 . gyűlöletbeszéd
2007. december 4-én született meg az 1006/B/2001. számú AB határozat, amely dön-
tő befolyást gyakorolt a Testület gyűlöletbeszéddel kapcsolatos eljárására oly mó-
don, hogy megerősítette azt az értelmezést, mely szerint a médiahatóság az egyedü-
li intézmény a jogrendszerben, amely a műsorszolgáltatásban megjelenő, de a bün-
tetőjogi szankcionálhatóság mértékét el nem érő gyűlöletbeszéddel szemben haté-
konyan felléphet.

A gyűlöletkeltés médiajogi tilalmával kapcsolatban az Alkotmánybíróság irány-
adónak tekintette a véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátozásának alkotmányos  
feltételeit megalapozó 30/1992. (V. 26.) AB határozatban kifejtett álláspontját. Esze-
rint: „A gyűlöletkeltés legszélsőségesebb, már ténylegesen bekövetkezett kártékony 
hatását bizonyító történelmi és jelenkori tapasztalatok mellett figyelembe kell ven-
ni azokat a mindennapi veszélyeket is, amelyek a gyűlölet felkeltésére alkalmas néze-
tek, eszmék korlátok nélküli kinyilvánításával járnak. E megnyilvánulások akadályoz-
zák, hogy az emberek bizonyos közösségei harmonikus kapcsolatban éljenek más 
csoportokkal. Ez, növelve egy adott, kisebb vagy nagyobb közösségen belüli érzelmi, 
szociális feszültségeket, szétszakítja a társadalmat, erősíti a szélsőségeket, az előítéle-
tességet és intoleranciát. Mindez csökkenti a plurális értékrendet, a különbözőséghez 
való jogot elismerő, toleráns, multikulturális, az emberek egyenlő méltóságának elis-
merésén alapuló, a diszkriminációt értékként el nem ismerő társadalom kialakulásá-
nak esélyét. A véleménynyilvánítás és sajtószabadság körében az emberek meghatá-
rozott csoportjai elleni gyűlöletkeltés alkotmányos védelemben részesítése feloldha-
tatlan ellentmondásban lenne az Alkotmányban kifejezésre jutó politikai berendez-
kedéssel és értékrenddel, a demokratikus jogállamiságra, az emberek egyenlőségé-
re, egyenlő méltóságára, valamint a diszkrimináció tilalmára, a lelkiismereti és vallás-
szabadságra, a nemzeti, etnikai kisebbségek védelmére, elismerésére vonatkozó al-
kotmányos tételekkel.”

Az 1006/B/2001. sz. AB határozat ezek alapján egyrészt rámutatott arra, hogy „a 
gyűlöletkeltésnek – vagyis a gyűlöletre uszításnak – még a büntetőjogi eszközökkel 
történő korlátozása sem minősül a véleménynyilvánítás szabadsága szükségtelen és 
aránytalan korlátozásának. (…) A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben a vég-
ső eszköz. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valamely, társadalmilag káros magatar-
tás – jelen esetben a gyűlöletre uszítás, gyűlöletkeltés – vonatkozásában a büntetőjo-
gi felelősség sem eltúlzott, nem alkotmányellenes, úgy az adott magatartásra vonat-
kozó, esetlegesen más jogágakban megfogalmazott enyhébb tilalmak sem lehetnek 
azok.” Azt is kiemelte jelen határozatában az Alkotmánybíróság, hogy „a különbö-
ző jogágakban az egymást kiegészítő, egyes alapjogok tekintetében párhuzamosan 
fennálló jogvédelmi eszközök, az akár párhuzamosan is lefolytatható különböző eljá-
rások lehetősége nem sérti, sőt szükségtelenül nem is korlátozza az alkotmányos vé-
leménynyilvánítási és sajtószabadságot”. Végül megállapította, hogy nem alkotmány-
ellenes a Médiatörvénynek a 3. § (3) bekezdésében a közösségek védelmére megfo-
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galmazott, a gyűlöletre uszításon kívül eső, ám társadalmilag káros, sértő, faji alapon 
elítélő, kirekesztésre, diszkriminációra felhívó médiaüzenetek megjelenése esetén az 
ORTT szankcionálási joga, hiszen nem korlátozza aránytalanul és szükségtelenül a vé-
leménynyilvánítási és a sajtószabadságot.

Az Alkotmánybíróság több döntésében, így az 1006/B/2001. sz. határozatában is rá-
mutatott arra: „általánosan elfogadott, hogy a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás 
véleményformáló hatása sokszorosa az egyéb információs társadalmi szolgáltatások 
gondolkodásra ható erejének” [ld. még: 1/2007. (I. 18.) AB hat.]. Az 1006/B/2001. sz. AB 
határozat más helyütt is kiemeli: „Azáltal, hogy a média a legszélesebb nyilvánossá-
got biztosítja a legkülönfélébb vélemények számára, és napjainkban ez képezi a leg-
fontosabb információforrást, a szólásszabadság egyéb megnyilvánulási formáihoz ké-
pest a médiában megjelenő véleményeknek sokszoros a hatása, rendkívül nagy a be-
folyása az emberek gondolkodására, a közvélemény formálására”. 

A Testületnek ezért a vélemények gyűlöletkeltésre alkalmas jellegének médiajogi 
megítélésekor mindig figyelembe kellett vennie, hogy az elektronikus média minden 
más kommunikációs csatornánál könnyebben és nagyobb hatással válhat a „gyűlöl-
ködők hangerősítőjévé”, továbbá az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatának 
iránymutatása szerint mindenkor vizsgálnia kellett azt, hogy a műsorszolgáltató a 
műsor előkészítésekor, a vélemény megjelenítésének módjában, vagy a riporternek 
az adott véleménytől való esetleges elhatárolódásában követett-e el mulasztást.

A Testület több műsorszolgáltató vonatkozásában is vizsgálta a gyűlöletkeltés tilal-
mának és a közösségek megsértése tilalmának az érvényesülését, jogsértést azonban 
egy műsorszolgáltatóval, az Echo TV-vel szemben állapított meg öt határozatban is.

A szankcionáló határozatok a műsorszolgáltató Kibeszélő, A nép hangja és a Mély-
magyar című műsorait érintették. A műsorok mind ún. véleményműsorok, amelyek-
ben a műsorkészítők nem törekedtek arra, hogy ellentétes véleményeket ütköztes-
senek, hogy tényszerű és pártatlan módon tájékoztassanak, inkább az együvé tarto-
zás, a problémákról és eseményekről való azonos módon való gondolkodás terepei. 
A nézők véleménye markánsan megjelent a műsorokban, sőt a Kibeszélő c. műsort 
maguk a betelefonáló nézők alakítják hozzászólásaikkal, a saját életükből vett törté-
netekkel téve még sötétebbé a pesszimista helyzetképet, így befolyásolva a közön-
séget, a közvéleményt.

A 865/2008. (V. 22.) számú határozattal szankcionált 2008. február 11-i Kibeszélő-
ben azonban törvénysértő tartalmak is helyet kaptak. Egy betelefonáló erősen fel-
indultan azon véleményének adott hangot, hogy lámpavasra kellene lógatni vagy 
kalasnyikovval leszedni a szocialista képviselőket, s ő ezt meg is teszi, ha oda kerül a 
sor. A műsorvezető e véleménytől a beszélgetés végén „hivatalos minőségében” el-
határolódott ugyan, ám nem akadályozta meg, hogy e gyűlöletkeltő tartalom aka-
dálytalanul nyilvánosságot kapjon, azt nem vitatta, a beszélgetést is a feldúlt telefo-
náló fejezte be.
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A műsorszám sugárzásának ideje alatt a képernyőn gyűlöletkeltő SMS-ek jelentek 
meg (idézetek szöveghűen):

„Nem lesz vizit, napi, és tandíj! Viszont lesz VÉRDÍJ A KOMCSIKRA!!! hóhér” 
„A Kordon mögött a Széfbe zárni őket!, de örökre!” 
„ Ezt a rablógyilkos banadat a kordon moge gergenyivel takacsal szilvasiakkal 
egyut es rajuk a vizagyuval meg a gumilovedekekel doki” 

„Jobbik! Sipirc a kordont bontani! A Fidesz már bontott. Narancsmag” ,
„A mai döntés eredménye a fegyveres népfelkelés lesz. Hazafi” ,
„Sajnos lassan megkell kezdeni a valóságos gerilla háborút –imi.” 
„Magyarok zavarjuk már el ezt a söpredéket! Vörösfaló” 
„A kormány elzavarása az alkotmányos rend helyreállítása! laci” 

A Testület megállapította, a vizsgált műsor alkalmas volt arra, hogy a politikusok, 
országgyűlési képviselők egy csoportjával, a kormánypárti oldalon tevékenykedő ré-
szével, sőt az érintett politikai oldalon állók összességével szemben gyűlöletet keltsen. 

A Testület e határozatában a gyűlöletkeltésre alkalmas tartalom megállapításakor 
a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban megfogalmazottak közül az alábbiakat tekintet-
te irányadónak: 
„Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság demokratikus jog-

állam. A demokrácia rendkívül összetett fogalom. A vizsgált kérdés szempontjából 
azonban lényeges, hogy tartalmilag jelenti a különbözőséghez való jogot, a kisebbsé-
gek védelmét, az erőszakról és az erőszakkal fenyegetésről, mint a konfliktusmegol-
dás eszközeiről való lemondást. A gyűlöletkeltés a fenti tartalmi jegyek tagadása, az 
erőszak érzelmi előkészítése. Visszaélés a véleménynyilvánítás szabadságával, az em-
berek meghatározott csoportjának, egy kollektivitásnak olyan intoleráns minősítése, 
amely nem a demokrácia, hanem a diktatúra jellemzője.” A gyűlöletkeltés alatt nem 
valamely kedvezőtlen és sértő vélemény kinyilvánítása, hanem olyan megnyilatkozá-
sok, „lázongó kifakadások értendők, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek na-
gyobb tömegében a szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből gyűlölet 
keletkezvén, a társadalmi rend és béke megzavarására vezethet”. 

A műsorban elhangzott indulatoktól fűtött vélemény az értelemre ható – akár ra-
dikálisan kritikus hangvétellel is jogszerűen kifejthető – érvek helyett olyan szélsősé-
ges megjegyzéseket tartalmazott, amelyek egyértelműen az érzelmek (további) fel-
korbácsolásához vezethettek. Nyilvánvalóvá tette az elhangzottak gyűlöletkeltésre 
alkalmas jellegét az, hogy a megszólaló az erőszakos konfliktusmegoldás, az érintett 
személyek „lámpavasra szedésének”, „kalasnyikov elé szedésének”, illetve „agyonlö-
vésének” nyílt támogatásától sem riadt vissza, sőt abban saját aktív részvételére tett 
ígéretet. 

A műsorszolgáltató felelősségét nem a gyűlölködő megszólalás maga, hanem az 
alapozta meg, hogy a szóban forgó vélemény teljes egészében, akadálytalanul jutha-
tott el a nézőkhöz, a műsorvezető nem állította meg gondolatai kifejtésében a heves 
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indulatoktól vezérelt hozzászólót, és a későbbiek során sem enyhítette az elhangzot-
tak gyűlöletkeltő hatását. 

Hozzájárultak a műsor gyűlöletkeltő hatásához a képernyőn megjelenített nézői 
üzenetek is. Az idézett SMS-ek közös jellemzője, hogy lázongó, indulatos hangvétel-
lel szólítanak fel a támadott személyek erőszakos eltávolítására. A műsorszolgálta-
tó felelőssége ebben a körben is fennáll, hiszen minden eszköz adott volt a számá-
ra, hogy a hozzá beérkező nézői véleményeket moderálva, az Rttv. előírásaira figye-
lemmel tegye közzé.

A műsorban elhangzott nézői kijelentések, a műsorvezető azokat erősítő magatar-
tása, valamint a beszélgetést kísérő SMS-ek alapján a Testület megállapította, hogy a 
műsorszám összességében alkalmas volt meghatározott csoportokkal szembeni gyű-
lölet keltésére, és ezzel megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdését.

A törvénysértés megállapítását a 866/2008. (V. 22.) számú határozatban is a műsor-
vezetői magatartás indokolta. A 2008. február 14-i A nép hangja c. műsorban maga a 
műsorvezető adott hangot azon véleményének a jobb- és a baloldal legegyszerűbb 
elhatárolásáról, miszerint „akik ’56-ban akasztottak, az a baloldal”.

A Testület úgy ítélte meg, a műsorvezető szájából elhangzott általánosítás nem fe-
lelhet meg a valóságnak, s joggal sértheti a baloldali érzelmű embereket. A helyzetet 
súlyosbította, hogy mindezt a műsorvezető követte el, továbbá a műsor három ven-
dége közül egyik sem fogalmazott meg ellenvéleményt annak ellenére sem, hogy az 
nyilvánvalóan túlzó, általánosító és sarkosan leegyszerűsítő. Az e véleményben meg-
fogalmazott üzenet alkalmas lehetett arra, hogy a mai baloldal fogalmát összemos-
sák azokkal, akik ’56-ban valóban bűncselekményeket követtek el. A műsorvezető 
mindehhez hozzáfűzte azt is, hogy akar-e vele valaki ezen vitatkozni? A műsorveze-
tő hangsúlyozásából azonban egyértelműen kitűnt, hogy ezzel kapcsolatos ellenvé-
leményt nem fogad el. 

A 2008. július 1-jén sugárzott Mélymagyar c. műsorban elkövetett törvénysértésért 
1949/2008. (XI. 5.) sz. határozatával százezer forint bírsággal sújtotta a Testület a mű-
sorszolgáltatót. A vizsgált adásban a műsorvezető rendkívül előítéletes véleményt fo-
galmazott meg a cigánysággal kapcsolatban.

A vidéken élő roma népességet a műsorszámban agresszív, szapora, italozó és bű-
nözői életmódot folytató csoportként mutatta be, melynek egyetlen legális jövede-
lemforrásaként a különböző segélyeket nevezte meg, amelyből a műsorvezető el-
mondása szerint jobb életszínvonalat képesek biztosítani maguknak, mint a többsé-
gi társadalom bizonyos foglalkoztatott rétegei. A műsorvezető véleménye szerint a 
fentebb leírt igazságtalanság, valamint a romák antiszociális viselkedése – amelynek 
fő vonása a magántulajdon tiszteletének teljes hiánya –, illetve a különböző sérelmek 
kiélezik a konfliktust a magyarok és a romák között. A műsorvezető leszögezte: való-
színű, hogy az érintettek önbíráskodás útján fognak elégtételt venni a különböző sé-
relmeikért, mivel az állam képtelen kézben tartani a problémát, a rendészeti és szo-
ciális megoldások pedig csődöt mondtak.
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A gazdasági és kulturális depriváltság melegágya a különböző előítéleteknek. A Tes-
tület megállapította, hogy a műsorszám meg sem kísérelte tárgyilagos és objektív 
módon bemutatni a felvetett problémát. Hitelt érdemlő információk, adatok helyett 
a műsorvezető a korlátozott személyes tapasztalataira alapozva tárta a nézők elé a 
társadalmi anomáliát. Különösen aggályosnak tekinthető, hogy a konfliktushelyzet 
erőszakos megoldását elkerülhetetlennek állította be, amely így alkalmas volt arra, 
hogy legitimálja az ellentétek agresszív „rendezését” preferáló csoportok akcióit.

A Testület álláspontja szerint a műsorvezető sztereotípiákból építkező, általánosí-
tó, bűnbakkereső helyzetjellemzése hozzájárulhatott a társadalmi konfliktusok erősí-
téséhez. A közreadott műsorszám közvetlenül erősíthette a cigánysággal szembeni 
sztereotípiákat, előítéleteket. A bűncselekmények elkövetését a cigányságnak tulaj-
donította, miközben a romákat ért sérelmekről, támadásokról egyetlen szót sem ej-
tettek. 

A műsorszám alkalmas volt a cigánysággal szembeni gyűlöletkeltésre, mivel a ki-
sebbséget léha, kriminalizálódott, agresszív etnikai csoportként mutatta be, továb-
bá a kialakult helyzet egyik lehetséges megoldásaként az illegális önbíráskodást ne-
vezte meg. 

1995/2008. (XI. 12.) és az 1996/2008. (XI. 12.) számú határozatok a Kibeszélő című 
műsorszám négy adásában közzétett SMS-ek gyűlöletkeltő jellege miatt állapították 
meg az Rttv. 3. § (2) bekezdésének a megsértését.

A határozatokban a Testület hangsúlyozta, hogy nem a véleményüket kifejező né-
zők jogi felelősségét vizsgálja, amikor az SMS-ekben megfogalmazottakat ütközteti 
az Rttv. 3. § (2) bekezdésében előírt gyűlöletkeltés tilalmával, hanem a műsorszolgál-
tató magatartását ítéli meg. Ugyanakkor az is megállapítható volt, hogy az SMS-ező 

– véleményüket sokszor anonim módon, vagy álnév felhasználásával kifejező – nézők 
sokkal inkább jelenítenek meg durva, negatív tartalmú véleményt, mint a telefonálók.

A Testület itt is megerősítette, elismeri a véleménynyilvánító műsorok jogosultságát, 
annak érdekében, hogy széles rétegek szólhassanak hozzá közéleti eseményekhez és 
témákhoz, amelyek fontos mutatói egy társadalom állapotának. A műsor – jellegé-
ből adódóan – olykor markánsan ellentétes álláspontok ütköztetésére is teret bizto-
sít. A műsorvezető, illetve a szerkesztő szerepe ezért kiemelten fontos. Feladata a 
hozzászólások moderálása, azok kulturált keretek között tartása, valamint a felvetett 
témákat illetően az esetleges nézői pontatlanságok helyreigazítása, a szélsőséges vé-
lemények kifejtésének megakadályozása. 

A Testület már korábban is rámutatott arra, hogy „...amennyiben egy írásos üze-
net – legyen az e-mail vagy SMS – annak tartalma, avagy szóhasználata okán al-
kalmatlan közzétételre, a műsorszámban közreműködőknek – műsorvezetőknek, 
szerkesztőknek – kell az azokban kifejtett véleményeket kontrollálnia és lehető-
ség szerint megakadályozni éterbe kerülésüket.” [942/2004. (VII. 7.) számú határozat]

A 36/1994. (VI. 24.) számú AB határozat alapján a társadalomban megjelenő vélemé-
nyeknek – adott esetben a szélsőséges véleményeknek – is teret kell engedni a vé-
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leménynyilvánítás szabadságának jegyében, hisz ezek is valós, létező álláspontok. A 
megjelenés egyben módot adhat arra is, hogy ezek ellen még hatékonyabban lehes-
sen fellépni, és adott esetben tőlük elhatárolódni.

Mindazonáltal a törvény szövege egyértelmű, azaz kifejezetten tartalmazza az al-
kotmányos rend tiszteletben tartása, az emberi jogok védelme mellett azt a kitételt, 
hogy műsorszolgáltatásban megjelenő tartalmak nem lehetnek alkalmasak a szemé-
lyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továb-
bá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére, ezért ebben az eset-
ben megállapítható a 3. § (2) bekezdésének sérelme.

A Testület álláspontja szerint a véleményszabadság határát átlépi a műsorszolgálta-
tó, amennyiben erőszakra felhívó szöveget válasz nélkül adásba enged, ha olyan üze-
netet továbbít, amelyben bárki emberi méltósága sérül. Még a politikusok bírálható-
ságának is határt szab az az eset, amikor politikusok és más közszereplők emberi mi-
nőségét vonják kétségbe.

Ilyen erőszakra felhívó üzenetnek értékelte a Testület például a következő SMS-
eket:

„ A libatolvajt deresre hogy valja be minden gaztettét és utána a vörös rablo 
diktátor bandájával együt elszámoltatni a rabolt vagyonrol DOKI” 

„ bajnai gordonka! AZ ELLOPOTT LIBÁK ÁRÁT HÁROMSZOR VERJÜK MAJD EL 
RAJTAD!!! ludas matyi” 

„A csúcsminiszter nem fél Lúdas Matyitól? Remélem háromszor verjük el rajta! 
„ Fidesz? Alkotmánybíróság? Nem!! A kunbéla horda csak a fegyverek szavabol 
ért! Hun Jenő” 

„ INDULJ MEG MAGYAR MERT SOK A SZEMET A PARLAMENTBE. TAKARITSUNK 
MERT ITT AZ IDEJE.NYUGDIJAS.” 

„ Emberek! Kergessük el a kreténeket! De ki áll az élre, és követi-e a birka több-
ség? Rampez” 

„ TARTÓS MUNKANÉLKÜLI ITÉLETVÉGREHAJTÓ VAGYOK!!! LESZ MÉG DOL-
GOM!? bakó” 

„ százezrek igaz magyarok gyűjtsünk ki a parlamenthez zavarjuk el őket más-
képp nem megy ne csak nyafogjunk szné” 

Az üzenetek erőszakossága mellett megfigyelhető volt az SMS-ek radikalizálódása, 
így a Testület együttesen ítélte meg, hogy a műsorszolgáltató mennyiben felelős az 
Rttv. 3. § (2) bekezdésében megfogalmazott gyűlöletkeltés tilalma megsértése miatt. 
A Testület tehát nem csak azt mérlegelte, hogy egy adásba engedett SMS hordoz-e 
sértő vagy gyűlöletkeltő tartalmat, hanem az SMS-ek sorozatából kiolvasható műsor-
készítői-műsorszolgáltatói szándék megítélésével jutott arra a megállapításra, hogy 
a nem megfelelő szűrés eredményeképpen a műsorszolgáltató tevékenysége alkal-
mas volt a gyűlöletkeltésre. 

„ Solyom L. úr ön elsö helyen all a népszerüségi blöff listan,de elsö helyen all a 
felelösségre vonando kollaboransok fekete-listajan is! Orion vadasza” ,
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„ Nem magyar magyarok! Ha édesanyátok testét, lelkét látnátok szétszaggatva, 
akkor is hallgatnátok a mocskos újságaitokban és tv. csatornáitokon?” 

„ A komcsik MÁR ANNYI BŰNT KÖVETTEK EL,HOGY EGÉSZ EGYSZERŰEN NEM 
ÚSZHATJÁK MEG!!!hóhér”,

„ Kedves mama Bodajk Önnek igaza van, de csak az ima itt már nem segít. Jé-
zus is korbáccsal verte ki a kufárokat a templomból.”,

„ A juhász villáját MOLOTOV KOKTÉLLAL FOGJÁK „FELSZENTELNI” A HAVEROK”,
„ Bolsik! Legyen eszetek! Meneküljetek! A világ meg fog lepődni, ami itt fog 
történni.”,

„MAGASFA, RÖVIDKÖTÉL, az segít, de a magyarkormány az nem!” ,
„ Főnök! Érzed már a puskapor szagát? Kardot rántottál zsenge demokráciánk-
ra, kard által fogsz kimúlni” 

2 .2 . emberi méltóság
„A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az 
emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani – dek-
larálja az Alkotmány 54. § (1) bekezdése. Az emberi méltóság az Alkotmánybíróság 
következetes értelmezése szerint az általános személyiségi jog egyik megfogalmazá-
sa, »anyajog«, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, 
mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmé-
re, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.” 
[8/1990. (VI. 23.) AB határozat]
„Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, 
önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amely-
nél fogva – a klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany marad, s nem vál-
hat eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz való jognak ez a felfogása különbözteti 
meg az embert a jogi személyektől, amelyek teljesen szabályozás alá vonhatók, nincs 
»érinthetetlen« lényegük. A méltóság az emberi élettel eleve együttjáró minőség, 
amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő. Az 
egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy 
ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósá-
ga és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fej-
lettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósí-
tott meg, és miért annyit.” [64/1991. (XII. 17.) sz. AB határozat]
„Az emberi méltósághoz való jog csak az emberi státusz meghatározójaként, az élet-
hez való joggal fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan. Anyajog mivoltából 
levezetett egyes részjogai, mint pl. az önrendelkezéshez, az önazonossághoz való jog 
azonban az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint bármely más alapjoghoz hasonlóan 
korlátozhatók. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint – az Alkotmány 8. § 
(2) bekezdése alapján – az alapvető jog korlátozása csak akkor marad meg alkotmá-
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nyos határok között, ha a korlátozás nem az alapjog érinthetetlen lényegére vonat-
kozik, ha az elkerülhetetlen, azaz kényszerítő okkal történik, továbbá, ha a korlátozás 
súlya a korlátozással elérni kívánt célhoz képest nem aránytalan.” [4/1998. (III. 1.) AB]

Hosszú éveken keresztül az ORTT-nek nem volt egységes álláspontja abban, vajon 
szankcionálhat-e emberi méltóságot sértő tartalom miatt, vagy csak akkor járhat el, 
ha a bíróság már megállapította polgári per során a jogsértést, és követő jogalkalma-
zásként a médiahatóság még egy speciális médiajogi szankciót is alkalmaz. Az első- és 
másodfokú bírósági ítéletek is évekig ellentmondásosak voltak e kérdésben, de 2008-
ra – nem utolsósorban az Alkotmánybíróság tavalyi határozatainak eredményekép-
pen – tiszta lett a kép. Az Alkotmánybíróság a 46/2007. (VI. 27.) számú AB határozat-
ban megállapította, hogy nem alkotmányellenes az Rttv. 3. § (2) bekezdése első for-
dulata, mivel a „az ORTT nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelmekről dönt, hanem 
annak megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tisztelet-
ben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja 
nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értékeket.”

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az „ORTT feladata annak vizsgálata, hogy 
a műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett rádiók és televíziók működése megfelel-e 
a törvényben és a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. Ez nem jelentheti a 
műsorok előzetes tartalmi vizsgálatát, mert az eleve összeegyeztethetetlen volna az 
Alkotmány 61. § (2) bekezdésével. Az ORTT mint közigazgatási szerv a Médiatörvény 
112. § (1) bekezdése alapján utólag szankcionálhatja a műsorszolgáltató jogsértő mű-
ködését. Általában az ORTT határozattal szembeni bírói felülvizsgálat léte elegendő 
garanciát jelent arra, hogy indokolatlanul ne indulhasson ex officio eljárás. Az, hogy a 
hivatalból kezdeményezett vizsgálat megfelel-e a sajtószabadsághoz való alapjognak, 
függ a konkrét eljárástól és a kiszabható jogkövetkezménytől. Külön megfontolást 
igényel például az az indítványozók által felvetett kérdés, hogy a személyhez fűződő 
jogok védelme érdekében alkotmányosan van-e lehetőség ex officio eljárás megindí-
tására.” [46/2007. (VI. 27.) AB határozat] 

Hivatkozott döntésében az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ORTT az 
Rttv. 112. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazva szankcionál-
hatja a műsorszolgáltató cselekményét, ha megállapítja, hogy az az Rttv. rendelkezé-
seit megsértette. A szankcionálási jog arra az esetre is fennáll, ha a műsorszolgáltató 
tevékenysége sérti az emberi jogokat. „A Médiatörvény 112. § (1) bekezdése alapján 
tehát az emberi jogok védelmében, adott esetben pedig az emberi jogok önrendel-
kezési és a magánszférát védő aspektusait jelentő személyhez fűződő jogok védelme 
érdekében is indulhat eljárás.”

Azonban az Alkotmánybíróság értelmezésében az önrendelkezési jognak „fontos 
tartalmi eleme – egyebek között – az egyén joga arra, hogy az igény állapotába ke-
rült alanyi jogait a különböző állami szervek, így a bíróság előtt is érvényesítse. Az ön-
rendelkezési jog azonban, mint az általános cselekvési szabadsághoz való jog, a jogér-
vényesítéstől való tartózkodás, a nem cselekvés jogát is magában foglalja. Mivel ez a 
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jog az egyén autonómiájának védelmére szolgál, általában mindenkinek szabadságá-
ban áll eldönteni, hogy jogai és törvényes érdekei védelmére nyitva álló és alkotmá-
nyosan biztosított hatósági igényérvényesítési utat igénybe veszi-e, vagy attól tartóz-
kodik” [1/1994. (I. 7.) AB határozat].

Az önrendelkezés tehát azt a jogot is magában foglalja, hogy valaki jogsérelme ese-
tén ne vegyen igénybe bírói utat, illetve jogait más módon ne érvényesítse. „Ha a mű-
sorszolgáltató személyhez fűződő jogot sért, a jogsérelmet szenvedett személy dönt 
arról, hogy a jogsértést elkövető műsorszolgáltatóval szemben érvényesíti-e szemé-
lyiségi jogait (…)” [46/2007. (VI. 27.) AB határozat]

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az ORTT a 3. § (2) bekezdését alkalmazva 
közigazgatási eljárásban nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelmekről dönt. Az Rttv. 
3. § (2) bekezdése szerint „az ORTT ennek megfelelően a közigazgatási eljárás során 
annak megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tisztelet-
ben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja 
nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értéket.”

Az Alkotmánybíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az ORTT a személy-
hez fűződő jogokkal kapcsolatban a műsorszolgáltató által elkövetett alkotmányos 
sérelmeket, az ilyen sérelmeket okozó műsorokat is vizsgálhatja és szankcionálhat-
ja, de úgy, hogy a jogokat a közigazgatási eljárásában alanytalanná téve vizsgálja az 
alapjogi sérelmet. Azt vizsgálja, hogy a sugárzott műsor nem sérti-e „az emberi jo-
gokban megjelenő alapvető értéket”. 

Az Alkotmánybíróság idézett megállapításai ugyanakkor nem zárják ki azt a követ-
kezetes bírói gyakorlat szerint korábban már több esetben jogszerűnek minősített 
lehetőséget sem, hogy az ORTT akár individuális sérelem nyomán is eljárhat az Rttv.  
3. § (2) bekezdésének számonkérése érdekében. 

A Testület 2008-ban több olyan döntést is hozott,  melyben  azt a  mű sor-
szolgáltatói  magatartást  szankcionálta,  amikor egy műsorban valamely személy-
nek az emberi minőségét  tette kérdésessé, illetve azt súlyosan sértő módon mu-
tatta be a televízió, így sértve az Rttv. 3. § (2) bekezdésében az emberi jogok feltét-
len tiszteletben tartására vonatkozó előírást.

Az 583/2008. (III. 26.) sz. határozatban az RTL Klub Fábry Show c. műsorában maga 
a műsorvezető követett el jogsértést, amikor a belpolitikai kérdésekről beszélve a kö-
vetkező eszmefuttatást tette: 

„ Nem tudom, hogy már mi kéne, hogy ezek megbukjanak. Tényleg! Hogy mond-
juk, elképzelem, hogy Lendvai Ildikót dugja egy csődör szamár a Combino vil-
lamoson. Elnézést! Lendvai Ildikótól elnézést kérünk, mint nőtől. Ez csak egy 
költői kép. Elképzeljük. És mi lenne a válasz: de megy a Combino.”

Bár a műsorvezető bocsánatot kért a frakcióvezetőtől, kijelentését később ellen-
pontozta, hiszen megjegyezte: a kormány is elnézést kérhetne tetteiért, amelyek fé-
nyében az előbbi kép sem túlzó. Később ismét tagadta az előbb említett sértés való-
ságtartalmát, de ezzel csak tovább fokozta az inzultust. A „kiegyensúlyozottság ked-
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véért” a műsorvezető megemlítette, hogy az MSZP-n kívül az állatvédők is tiltakoz-
tak az aggályos részlet ellen.

A Testület álláspontja szerint a műsorrészben elhangzottak Lendvai Ildikót méltat-
lan, kiszolgáltatott helyzetbe hozták, emberi méltóságában sértették azzal, hogy vic-
celődés keretében szexuális tárggyá alacsonyították.

Politikus emberi méltóságát sértette a Hír TV Vonalban c. műsorának egyik adása is, 
ahol egy betelefonáló olyan dalocskát adhatott elő akadálytalanul, amelynek kulcs-
mondata az volt, hogy a magyar nép a miniszterelnök halálát kívánja („magyar nem-
zet néked Fletó megbocsát, ha alulról szagolod az ibolyát...”) A Testület 1707/2008. 
(IX. 7.) sz. határozatában utalt a 36/1994. (VI. 24.) sz. AB határozat óta folytatott al-
kotmánybírósági gyakorlatra, amely a véleményszabadság korlátozhatóságával kap-
csolatban megállapította, hogy a közszereplők esetében a személyiségvédelem sajá-
tos módon érvényesül. Az elfogadható kritika határai szélesebbek egy politikus tekin-
tetében, mint egy magánszemély esetében, nekik tehát a tolerancia magasabb szint-
jét kell elviselniük. 

Emlékeztetett rá, a véleménynyilvánítási szabadság „különleges védelmet követel 
akkor, amikor közügyeket és a közhatalom gyakorlását, a közfeladatot ellátó, illetve 
a közéletben szerepet vállaló személyek tevékenységét érinti. A közhatalom gyakor-
lásában résztvevő személyek védelmében a véleménynyilvánítás szabadságának szű-
kebb körű korlátozása felel meg a demokratikus jogállamiságból adódó alkotmányos 
követelményeknek. A demokratikus társadalom létezésének és fejlődésének nélkü-
lözhetetlen eleme a közügyek vitatása, amely feltételezi a különböző politikai néze-
tek, vélemények kinyilvánítását, a közhatalom működésének bírálatát. A demokrati-
kus hagyományokkal rendelkező társadalmak tapasztalatai szerint is e vitákban ese-
tenként kellemetlen, éles, esetleg igazságtalan támadásokat intéznek a kormányzat 
és a közhivatalnokok ellen és nyilvánosságra kerülnek olyan tények is, amelyek a köz-
életi szereplők becsületének csorbítására alkalmasak.” [36/1994. (VI. 24.) sz. AB]

A Testület álláspontja szerint a „magyar nemzet néked Fletó megbocsát, ha alulról 
szagolod az ibolyát...” mondat azt jelenthette a hallgatók számára, hogy a magyar 
nép valójában a miniszterelnök halálát kívánja. A Testület úgy vélte, hogy a Minisz-
terelnöknek és Dávid Ibolyának közszereplőként többet kell eltűrniük, mint egy átlag 
polgárnak, azonban a Testület megítélése szerint a műsorban elhangzott dal a köz-
szereplők esetében alkalmazandó „magasabb ingerküszöböt” is elérte illetve megha-
ladta. Amennyiben az a körülmény, hogy valakinek a halálát kívánják, a Testület meg-
ítélése szerint még közszereplők esetében sem elfogadható. 

A Testület azt is megjegyezte, hogy az „alulról szagolja az ibolyát” – erősen áthal-
lásos – kifejezés pedig kifejezetten nem az érintett személyek közszereplői mivoltát 
érintette, s mint ilyenre, nem vonatkozik a közszereplők magasabb bírálhatósági fo-
kára vonatkozó szabály.

A Testület álláspontja szerint a műsorvezető nem határolódott el megfelelően a 
megszólalástól, így a műsorszolgáltató felelősséggel tartozott az elhangzottakért.
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A határozattal szemben Majtényi László, a Testület elnöke különvéleményben fej-
tette ki ellenérveit. Véleménye szerint a műsor nem volt törvénysértő, az ORTT csak 
abban az esetben alkalmazhat szankciót, „ha a műsor egésze, jellege, koncepciója 
vagy eseti tartalma a személyiségnek, illetve a személyiség valamely vonatkozásának 
a sérelmét okozza, a személyiség értékként való elismerését kérdőjelezi meg”. Állás-
pontja szerint a kifogásolt műsorban nem ez történt. A program véleményműsor jel-
legével kapcsolatban az Elnök kifejtette, „ez a műsortípus mindig magában rejti azt 
a kockázatot, hogy az előzetes szerkesztői szűrő nélkül megjelenő közlések tartal-
ma jogsértő, … például személyhez fűződő jogokat sért. Helyes jogértelmezés ese-
tén médiajogi szankció alkalmazásának akkor sincs mindig helye, ha a betelefonáló 
közlése egyébként személyhez fűződő jogot sért, ez ugyanis a jogsértés megállapítá-
sának szükséges, de nem elegendő feltétele. Ha a műsorszolgáltató ilyen típusú mű-
sorszámok közlése mellett dönt, akkor egyúttal az ebből eredő kockázatokért is fe-
lelősséget vállal ugyan, de e felelősségét jelentősen befolyásolja a közléssel kapcso-
latban a műsorvezető (illetve a szerkesztő) magatartása. »Betelefonálós« műsorszám 
esetén a médiahatóság akkor állapíthat meg jogsértést, ha a műsorvezető a sértő 
közléseket helyesli, bátorítja, felerősíti, azokat kiprovokálja, adott esetben akár azzal 
is, hogy cinkosan nem szól ellene. … a vizsgált ügyben a műsorvezető (a szerkesztő) 
olyan magatartást tanúsított, mely szakmai-erkölcsi szempontból ugyan kifogásolha-
tó, hiszen helyes lett volna a beszélgetést megszakítani, mindazonáltal a személyeket 
sértő közlésektől a műsorvezető elhatárolódott, azok sértő jellegét szóval és testbe-
széddel tompítani igyekezett. Magatartása alapján tehát a műsorszám nem minősül 
jogsértőnek, mert ebben az esetben az akár jogsértő nézői közlés magában nem ala-
pozhatja meg a műsorszolgáltató jogi felelősségét.”

748/2008. (IV. 29.) számú határozatában a Testület megállapította, hogy a TV2 által 
sugárzott Az igazság ára c. műsorszám egészének jellege, nézőpontja súlyosan sérti 
a magánszféra sérthetetlenségét, az információs önrendelkezés és az emberi méltó-
ság feltétlen tiszteletének az Alkotmány 54. §-ában és 59. §-ában meghatározott al-
kotmányos követelményeit, ezáltal pedig az Rttv. 3. § (2) bekezdésének rendelkezését, 
ezért 30 percre felfüggesztette a csatorna műsorszolgáltatási jogosultságának a gya-
korlását. Az igazság ára c. produkciót a csatorna „a jelentkezők őszinteségére” ala-
pozó „pszichológiai játéknak” hirdette. Összesen hat fordulóban, 21 kérdésre kellett 
a játékosoknak válaszolniuk a 20 millió forintos nyereményért. Fordulónként a kér-
dések száma csökkent, a megnyerhető összeg ezzel ellentétben növekedett. A kér-
dések eldöntendők voltak, azaz „igen” vagy „nem”, esetleg „igaz”, „hamis” válasszal 
kellett rájuk válaszolni. A stúdiófelvétel előtt minden jelentkező hazugságvizsgálaton 
vett részt, ahol 200 kérdést tettek fel nekik. A kérdések témái az általánostól, a köz-
napitól egészen a személyesig terjedtek. A készítők 21 kérdést választottak ki a ha-
zugságvizsgálat alatt, amelyet a műsorban megismételtek. Igaz válasznak az tekint-
hető, amit a hazugságvizsgálaton annak értékeltek. Amennyiben a válasz „hamis”, 
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akkor az a játékban is annak minősült. A játékosnak minden esetben el kellett fogad-
nia a hazugságvizsgáló eredményét. 

Amíg a játékos a poligráf eredményének megfelelően „igazat” válaszolt, addig já-
tékban maradt, és így növelhette a nyereménye értékét. A játékos a fordulók végén 
dönthetett úgy, hogy kiszáll az addig megnyert összeggel, de ezzel a jogával csak ad-
dig élhetett, amíg nem hangzott el a következő kérdés. Ha tovább játszott, minden 
addigi nyereményét kockára tette, hamis válasz esetén mindent elveszített, és hozzá-
tartozóival, illetve barátaival együtt, akik a játék alatt jelen voltak a stúdióban, el kel-
lett hagynia a színteret. 

A Testület Az igazság ára c. műsor tartalmát vizsgálva megállapította, a műsorszol-
gáltató által „pszichológiai játéknak” nevezett sorozat azt közvetítette, hogy az em-
beri személyiségnek nincsen integráns, érinthetetlen tartománya, az ember átlátszó-
vá alázható. A műsorban résztvevők a magánélet legbensőbb körének – főként sze-
xuális szokásaik, egykori botlásaik – feltárására pénznyeremény elérése érdekében 
vállalkoztak, így a műsor azt az üzenetet hordozta, hogy a magánszféra és az em-
beri méltóság nem sérthetetlen, anyagi érdekből nyilvánossá tehető, konzumálható. 

A műsor azt az elvárást támasztotta szereplőivel szemben, hogy – a megnyerhe-
tő pénzösszegért cserében – testi és lelki valójuk előre meghatározatlan legbensőbb 
részét tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A játékosok, a kérdés-felelet 
sorozat előrehaladtával, mivel a kérdések egyre bensőbb titkokra irányultak, mint-
egy csúszós lejtőre kerülve önrendelkezési joguk végső maradékát is elveszíthették. A 
műsor résztvevői olyan helyzetbe kerülhettek, amelyben különleges személyes ada-
taik feletti ellenőrzésük megszűnik, akár még a válasz esetleges megtagadása esetén 
is (hiszen, miközben pénzért vállalták előzetesen az önfeladást, még a nagy összeget 
veszni hagyó válaszmegtagadást is a kérdésben megfogalmazott állítás beismerésé-
nek tekintheti a néző), ez pedig a személyiség teljes feladása előtti menekülési uta-
kat elzárja. Ez önmagában is összeegyeztethetetlen az emberi méltóság, a magánélet 
tiszteletben tartásának mindenkire kiterjedő kötelezettségével. 

Az 1825/2008. (X. 1.) sz. határozatban a Testület az Aktív c. műsorában megvalósult 
törvénysértés miatt marasztalta el a TV2 műsorszolgáltatót. A műsorszámban egy 
skizofréniás tünetei miatt másfél éve pszichiátrián kezelt fiatalember történetét mu-
tatták be – részben rejtett kamerás felvételekkel – az édesanyja kérésére azért, hogy 
nyilvánosságot kapjon az az anyai állítás, hogy a fiút ok nélkül kezelik elektrosokkal, 
tömik gyógyszerekkel. E cél érdekében a műsor a Testület álláspontja szerint nem volt 
tényszerű és tárgyilagos, hiszen a kórház véleményét nem tették közzé, nem igazolt 
információkat közöltek a betegségről, a beteg állapotáról és a kezelésről. A Testület 
úgy ítélte meg, sérült a betegnek az emberi méltósághoz való joga is azáltal, hogy 
őt kiszolgáltatott helyzetében, ágyához szíjazva mutatták be, rejtett kamerával for-
gattak kórtermében, álláspontjának ismertetésére kísérletet sem tettek. A beteg mű-
sorban való ilyen formán történt bemutatása teljesen indokolatlan volt, kizárólag a 
nézők sokkolását célozta, az ügy szempontjából semmilyen relevanciával nem bírt. 
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A műsorszegmenssel kapcsolatban a szenzitív adatok bemutatása okán felmerült 
az adatvédelmi törvény sérelme is. A Testület megállapította, a médiatörvénybeli tör-
vénysértés megállapításának nem előfeltétele annak vizsgálata, hogy a beteg cselek-
vőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll-e, továbbá milyen közér-
dek indokolta a különleges adatok nyilvánosságra hozatalát. 

A Testület határozatában rögzítette, az emberi méltósághoz való jog korlátozha-
tatlan alapjog, azzal más nem rendelkezhet, és ezt az alapjogot sértette a műsor-
szolgáltató a pszichiátrián kezelt fiatalember kiszolgáltatott helyzetének közszemlé-
re tételével.

2 .3 . magánélet védelme
Az Alkotmánybíróság következetes értelmezése szerint az emberi méltósághoz való 
jog a személyiségi jogok „anyajoga”, amely a magánélet védelmét szolgáló továb-
bi jogokat is magában foglal. Ilyen jogként nevesítette az Alkotmánybíróság – töb-
bek között – a magánszférához való jogot. „A magánszférához való jogot az Alkot-
mány konkrét, szubjektív alapjogként nem nevezi meg, de a magánélet szabadságá-
hoz való jog kétségkívül az egyén autonómiájának védelmére szolgáló olyan alapjog, 
amely az ember veleszületett méltóságából ered, amelynek tehát az általános szemé-
lyiségi jog – az emberi méltósághoz való jog – szubszidiárius alapjoga.” [56/1994. (XI. 
10.) AB határozat]

Az emberi személyiségnek van a jog által védelmezett, mindenki által érinthetetlen 
benső magva, mivel a személyes adatokkal való rendelkezést az alkotmányos elmé-
let kivonta a protektív jogok köréből, és önrendelkezési joggá formálta. „Az Alkot-
mány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jognak … az a tartal-
ma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhaszná-
lásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett be-
leegyezésével szabad; mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az 
adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen 
célra használja fel az ő személyes adatát.” [15/1991. (IV. 13.) AB határozat]

A Testület  két  határozatában  is  elmarasztalta a Hír Televíziót  amiatt, mert Híradó 
21 és Célpont  c.  műsoraiban  nem  tett  eleget  a  személyiség  alkotmányos  védel-
mét  előíró,  az  Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. Az 1510/2008. 
(VIII. 27.) számú határozat azt a műsorszolgáltatói magatartást szankcionálta, mely 
szerint a riporter magát Tóth Viktornak, Veres János pénzügyminiszter kampányfő-
nökének kiadva, telefonbeszélgetést kezdeményezett több szabolcsi roma kisebbsé-
gi önkormányzati képviselővel. A Testület megállapítása szerint az alkalmazott mű-
sorkészítői módszer a személyiség alkotmányos védelmének sérelmét jelentette, a 
névviseléshez való jogban és a jó hírnév jogában megtestesülő értéket hagyta figyel-
men kívül. A Testület határozatának indokolásában idézte az 58/2001. (XII. 7.) AB ha-
tározatot, amely kijelentette: „A név megválasztásának, viselésének a joga nem az 



42

a véleményszabadság helyzete

Alkotmányban nevesített formában szabályozott önálló alapjog, hanem az ember 
olyan joga, amely bizonyos kapcsolatban áll az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdé-
sében szabályozott emberi méltósággal, illetőleg az 59. § (1) bekezdésében szabá-
lyozott jóhírnévhez való joggal. Az Alkotmánybíróság kifejezésre juttatja tehát azt 
is, hogy »az emberi méltósághoz való jog magában foglalja a jó hírnévhez való jo-
got is«”.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  
75. §-ában foglalt általános személyiségi jog és a Ptk. VII. fejezetében nevesített né-
hány klasszikus személyhez fűződő jog is az általános személyiségi jog részét képe-
zi, és mint ilyenek részesülnek alapjogi védelemben” (ABH 2000, 713., 717.). A Ptk.  
77. §-ában nevesített jog a névviselés joga, az tehát már most is alapjogi védelem-
ben részesül.”

A névvel való visszaélés körülményeire tekintettel a Testület a műsorszámot a jó hír-
név-védelem körében is vizsgálta, amelyről rögzítette, hogy az – a névviselési joggal 
ellentétben – az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében nevesítve van. A jó hírnév meg-
sértésének értelmezését azonban nem az Alkotmány, hanem a Ptk. 78. § (2) bekez-
dése tartalmazza: „a jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyére 
vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel vagy való tényt hamis színben tün-
tet fel.” A tényállítás a ténynek saját tudomáson, saját meggyőződésen alapuló köz-
lését, a híresztelés, a mástól szerzett értesülések továbbadását jelenti. (BH1990.468.)

A Testület álláspontja szerint a műsorszolgáltató, azzal, hogy riportere magát Tóth 
Viktornak kiadva tisztességtelen ajánlatot tett több szabolcsi roma kisebbségi önkor-
mányzati képviselőnek, olyan, Tóth Viktorra vonatkozó, valótlan tényt állított, melyet 
a társadalmi közfelfogás is elítél. 

A Testület leszögezte, az oknyomozó vagy tényfeltáró újságírás a politikusok által 
eltitkolt információk feltárására szakosodott, bevált módszereket alkalmaz, azonban 
az információk megszerzése nem történhet korlátok nélkül, így nem indokolja más 
személy alapvető személyiségi jogainak figyelmen kívül hagyását.

A Testület 1510/2008. (VIII. 27.) és 1511/2008. (VIII. 27.) határozatában azt is rögzítet-
te, hogy a korrupció-gyanús cselekmények felderítése össztársadalmi érdek, azonban a 
jogi vagy erkölcsi normák áthágására utaló eltitkolt információk napvilágra kerülésének 
elősegítése – mint cél – csak jogszerű módszerekkel történhet. (Az 1510/2008. határo-
zattal lezárt ügyben Szalai Annamária már a közigazgatási eljárást elrendelő 1033/2008. 
(VI. 5.) számú határozathoz különvéleményt fűzött, melyre a későbbiek során is uta-
lunk. Ebben a testületi tag azt hiányolta, hogy a Testület nem alkalmazott azonos mér-
cét a Hír TV elleni közigazgatási eljárás megindítása, és az RTL Klub Kész átverés c. – a 
beszámolóban későbbiekben ismertetett – műsorával kapcsolatos közigazgatási eljárás 
megszüntetése alkalmával. Véleménye szerint a Testületnek „minden más körülmény-
től függetlenül kizárólag azt kellett volna vizsgálnia, hogy az adott műsorszám és an-
nak tartalma alkalmas volt-e arra, hogy sértse az emberi jogokat.)
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Az 1511/2008. (VIII. 27.) számú közigazgatási határozat szintén Hír Televíziót hívta 
fel az Rttv. 3. § (2) bekezdésének sérelme miatt a sérelmezett magatartás megszün-
tetésére az említett két műsorának egy-egy adásával kapcsolatban, melyben a mű-
sorkészítők a levéltitok megsértésével szereztek információkat, és hoztak nyilvános-
ságra a műsorszámban magánlevelezés részleteket, továbbá adásba szerkesztették a 
nyilatkozni nem kívánó riportalanyok képmását és a velük készült hangfelvételeket. 
A törvénysértéssel kapcsolatban a médiahatóság megállapította, hogy az alkotmány 
ugyan külön nem nevesíti a képmáshoz való jogot, az e jogot megillető alapjogi vé-
delem azonban több érvelés mentén is levezethető, hiszen az Alkotmány 59. § (1) 
meghatározott „személyes adat” fogalmába beletartozik, valamint az emberi méltó-
sághoz való jog, mint általános személyiségi jog körében az Alkotmánybíróság min-
den Ptk.-ban nevesített személyiségi jognak alapjogi védelmet biztosított [58/2001. 
(XII. 7.) AB határozat]
„A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvé-
telével kapcsolatos bármiféle visszaélés20. A visszaélés természetesen sokféleképpen 
valósulhat meg. Ennek legtipikusabb formái: a képmás vagy hangfelvétel visszaélés-
szerű készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala.”21

„A képmás és a hangfelvétel – mint az ember külső megjelenésének ábrázolása – a 
törvény védelme alatt áll, azzal kapcsolatban bármiféle visszaélés tilos. Ez nemcsak 
az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal útján valósulhat meg, de – egyebek mel-
lett – a felvétel készítésével is, ha valaki az érintett engedélye nélkül, illetéktelenül ha-
tol be a személyiségi érdekkörbe (BH1985.57.), így például ha rejtett kamerával, titkos 
lehallgatással készítik a felvételt.22

A levéltitok alapjogi védelméről a Testület kiemelte, az alapozza meg egyrészt, 
hogy a levéltitok az Alkotmányban nevesített magántitok fogalmi körébe tartozik. 
Másrészt – a képmáshoz való joghoz hasonlóan – mint a Ptk.-ban külön nevesített 
személyiségi jog, az 58/2001. (XII. 7). AB határozat értelmében e jog is alapjogi véde-
lemben részesül az általános személyiségi jog körében. A levéltitok sérthetetlensé-
ge azt jelenti, hogy a magánközlés tartalmát senki sem ismerheti meg, továbbíthatja, 
vagy használhatja fel a közlés címzettjén kívül, illetve a közlő személy engedélye nél-
kül. A levéltitok nem titkot, hanem közlést véd. A levéltitok sérthetetlensége azt je-
lenti, hogy a közlés kizárólag annak címzettjéhez jusson el.

A Testület e döntései indokolásában hangsúlyozta, a sérelmezett magatartások 
ugyan egyedi esetre vonatkoznak, az eseteket azonban az ORTT, mint közigazgatási 
ügyben eljáró szerv nem polgári jogi aspektusból vizsgálta. Az Alkotmánybíróság már 
idézett 46/2007. (VI. 27.) sz. határozata szerint a Testület annak megállapítására szo-
rítkozott, hogy az adásba került műsor jellege, nézőpontja, témája sértette-e az alkot-

20  Forrás:Ptk. 80. § (1) bek.
21   Forrás: Gellért György (szerk.): A polgári törvénykönyv magyarázata 1992. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Első 

kötet, 195.p.
22   Forrás: dr. Pongrácz Eszter (szerk.) KOMMENTÁR a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényhez (2002), KJK-Kerszöv, 
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mányos alapjogokat, ennek értelmében a Testület Rttv.-ben foglalt hatásköre a köz-
zétett műsor tartalmát vizsgálta. Az Rttv. ugyanis magának a műsorszolgáltatónak 
tiltja meg, hogy az Rttv.-ben felsorolt jogokat megsértse . Az Rttv.-nek tehát a mű-
sorszolgáltató, és nem a sérelmet szenvedett az alanya, a médiahatóság a vele közjo-
gi jogviszonyban lévő műsorszolgáltató magatartását ellenőrizte a tekintetben, hogy 
tiszteletben tartotta-e az Rttv. 3. § (2) bekezdésének előírásait. A Testület megállapí-
tása szerint fent nevezett két esetben azonban – azokon túlterjeszkedve – a magán-
levelezés tartalmának bemutatásával, valamint a szerepléshez hozzá nem járuló sze-
mélyek képmásának közzétételével az Rttv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott ti-
lalmat a televízió megsértette.

Nem állapította meg ugyanakkor azon műsorszolgáltatói tevékenység kapcsán a 
Testület az emberi méltóság, illetve a személyiségi jogok tiszteletben tartásának a 
megsértését, amikor a csatornák a hozzájuk kötődő médiaszemélyiségeket, celebeket 
mutatták be sértő vagy hátrányos helyzetben (ATV Frizbi egyik adásában azt szer-
kesztették műsorba, amint Fekete Pákó veszekszik a műsor készítőivel, mert csőbe 
húzták – a Testület a celeb ügyvédjének bejelentése nyomán megvizsgálta a műsor-
számot, de nem állapított meg törvénysértést, így 803/2008. (V. 6.) számú határoza-
tával végzésben megszüntette a közigazgatási eljárást). Ugyancsak az emberi méltó-
ság valószínűsíthető sérelme miatt indult eljárást szüntette meg a 1032/2008. (VI. 5.) 
számú határozat is. Az RTL Klub Kész átverésében Leót, a Való Világ sztárját, az RTL 
Klub társcsatornájaként működő Cool TV műsorvezetőjét „ejtik ki” társai a műsor-
vezetésből, mert alkalmatlannak, emberileg összeférhetetlennek tartják. A műsor-
ban a szereplőt megalázott helyzetbe hozták, a Testület azonban nem ítélte embe-
ri méltóságot sértőnek a műsort, mert álláspontja szerint közismert, hogy az effajta 

„átverőshow-k” kifejezetten a meghökkentésre irányulnak, arra, hogy a különböző is-
mert személyiségeket kínos szituációkban kapják rajta a nézők. A csatorna imázs épí-
tésére is szolgáló műsor kárvallottjai rendre a bulvár nyilvánosság szereplői, az RTL 
Klubnál dolgozó hírességek és műsorvezetők, akiknek számolniuk kell azzal, hogy 
egyszer ők is céltáblává válnak. A Testület megállapítása szerint a műsorszegmens 
nem volt alkalmas az emberi jogoknak médiatörvény szerinti megsértésére.

A megszüntető végzéshez Szalai Annamária testületi tag különvéleményt fogal-
mazott meg, melyben leszögezte: „elfogadhatatlan, hogy a nézőkért folytatott ver-
senyben bármely kereskedelmi médium az emberi méltóságot feltételezhetően sértő, 
megalázó helyzetek előidézésével próbáljon meg előnyre szert tenni. Véleményem 
szerint egy »Kész átverés show« típusú műsorszámot az emberi jogi jogsértés lehető-
ségének felmerülése nélkül is el lehetne készíteni a nézők számára vonzó módon.” A 
testületi tag vitatta, hogy a jogsérelem megállapításánál releváns volna, hogy a meg-
aláztatás érintettje „híresség” vagy átlagpolgár. Álláspontja szerint a Testület jogér-
telmezése kettős, mert a Kész átverés show esetében a közigazgatási eljárást meg-
szüntette, ugyanakkor vizsgálatot indított „éppen egy közszereplőhöz kötődő, felté-
telezhető választási visszaélést közérdekből pellengérre állító műsorszolgáltató ese-
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tében”. (A vizsgálat eredményét az előzőekben már hivatkozott 1510/2008. (VIII.27.) 
számú határozat tartalmazta.) 

Ugyancsak megszüntette a TV2-vel szembeni közigazgatási eljárást a Testület, ame-
lyet amiatt indított, mert a csatorna hírműsoraiban egy focimeccset követő vere-
kedés feloszlatásában intézkedő lovas rendőr képmását hozzájárulása nélkül hozták 
nyilvánosságra. A Testület azonban a vizsgálatot követően arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a rendőr nem volt felismerhető a felvételeken, hiszen közeli képeken 
őt nem mutatták.

2 .4 . kiskorúak védelme
Az Alkotmány az alapvető jogok között rögzíti a gyermekeknek a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondoskodásra való jogát. A 
jogalkotó a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket a Médiatörvény alapel-
vei között helyezte el, de emellett a törvény más részeiben, a reklám és a támogatá-
si előírások között is található a kiskorúak védelme érdekében szabályozás. A Testü-
let évek óta legfontosabb feladatának tekinti e rendelkezések megtartásának a szá-
monkérését, és az előírásokat megsértő műsorszolgáltatók szankcionálását. A követ-
kezetes – és a bíróságok által is az ügyek 96 százalékában visszaigazolt – jogalkalma-
zói gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen típusú törvénysértések gyakoriságának a szá-
ma a hazai csatornákon csökkenő tendenciát mutat: míg 2007-ben 138, 2008-ban 96 
esetben állapította meg a médiahatóság az Rttv. 5/A--5/D. §-aiban megfogalmazott, a 
kiskorúak védelmét célzó szabályok megsértését.

A következőkben néhány kirívóbb esetet ismertetünk:
805/2008. (V. 6.) számú határozatában a Story TV egy 2007 novemberi műsora miatt 

20 percre felfüggesztette a televízió műsorszolgáltatási jogosultságának a gyakorlá-
sát, mert a csatorna a délelőtt 11 órakor sugárzott A hírnév ára c. bulvármagazinban 
szórakoztató jellegű riport-összeállításokban a hollywoodi színészek, profi kosárlab-
dázók és pornószínészek szexuális életével, szexbotrányaival foglalkozott. 

A műsorszám által képviselt torz életszemlélet szerint, ha valaki híres, akkor nagy 
valószínűséggel gazdag is, ez pedig azt vonja maga után, hogy azzal létesít szexuá-
lis kapcsolatot, akivel a kedve tartja. Természetesen ugyanilyen gyorsan meg is szaba-
dulhat bárkitől, hiszen úgyis sorban állnak az új partnerek. A szex egyenlő a hatalom-
mal, az uralkodással és a hírnévvel, ezzel is mérheti valaki a befolyásosságát. A műsor 
kritika nélkül beszélt az érzelemmentes szexuális kapcsolatról, sőt ezzel összefüggés-
ben többségében olyan véleményeket mutatott be, amelyek az ilyen együttléteket 

„problémamentes, tiszta ügynek” tartották. A szexualitás úgy jelent meg, mint a pár-
kapcsolatok lényege, amely akár érzelmek nélkül is elfogadható. A műsorszám káros 
mintát közvetített a kiskorú nézők felé, amelyet megfelelő élettapasztalatok hiányá-
ban tévesen értékelhettek. A program megjelenítette a vázolt szexuális magatartás 
hátrányait, negatív következményeit is. Az előnyök és hátrányok bemutatása azon-
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ban – a Testület álláspontja szerint – nem volt arányos. A műsorszám készítői főként 
a pozitívumokat emelték ki, a magatartásforma árnyoldalait kevésbé hangsúlyoz-
ták. A problémás véleményeket nem ellenpontozták azonnal, továbbá ha megjelen-
tek negatívumok, akkor sietve a cselekedetek kellemes vonásait ecsetelték. A szakér-
tők (klinikai szexológus, szex-terapeuta, pszichológus) megnyilatkozásaik során nem 
emelkedtek el a közhelyek szintjéről, semmilyen formában nem segítették elő a je-
lenség megismerését. A Testület legfőbb problémának azt tekintette, hogy a bemu-
tatott hátrányok többnyire nem érintették a téma lényegét, csupán a jogi, PR és az 
egészségügyi következményekre tértek ki (a színészek átmenetileg nem kapnak sze-
repet, csalódnak bennük egy időre a rajongók, kellemetlen, megalázó helyzeteket 
kell átélniük a nyilvánosság előtt, megzsarolhatják őket, AIDS-fertőzést kaphatnak, a 
bíróság pénzbüntetésre, esetleg börtönre ítélheti őket, stb.). Ugyanakkor sem a sztá-
rok, sem a szakértők szájából nem hangzott el, hogy a gyakori partnerváltás, az érze-
lem nélküli szex, a prostitúció, a kerítés, a kiskorúakkal létesített nemi kapcsolat, vagy 
a rajongók szexuális kihasználása erkölcsileg elítélendő, helytelen magatartás. A mű-
sor azt sugallta, hogy nem ezek elkövetése, hanem a nyilvánosságra kerülésük számít 
problémának. Egyetlen szereplő sem bánta meg a tettét, mert az összeállítás morál-
ja szerint: a közönség felejt, a rajongók mindig adnak egy második esélyt, aki elveszti 
a párját, hamar talál másikat stb., továbbá a prostituált általában elégedett, a kerítő-
nő és a pornófilmesek pedig sokat profitálnak szakmájukból.

A Testület úgy ítélte meg, a műsorszám által vonzónak beállított életvezetés bemu-
tatása során az elhangzottak meghaladták azt a szintet, amely a 16 éven aluliak szá-
mára még problémamentesen feldolgozható és megérthető, így azok alkalmasak le-
hettek a kiskorúak szellemi, erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására. 

A Testület határozatában kifejtette, álláspontja szerint egy műsorszám II. korha-
tár-kategóriába sorolása akkor elfogadható, ha az a legkisebbek számára nagykorú 
magyarázatával érthető, a serdülők pedig önállóan is képesek feldolgozni az elhang-
zottakat. A televízión keresztül könnyen elérhető szexuális információ akkor nem 
rejt veszélyeket, ha az a kiskorú fejlődési szintjének megfelelően nyújt tájékoztatást. 
Az olyan témákat, mint a prostitúció, a kerítés és pornófilmezés, valószínűleg még 
felnőtt magyarázata mellett sem voltak képesek a 12 év alattiak megérteni és fel-
dolgozni. Ezért volt különösen aggályos, hogy a műsorban kellő kritika és megfele-
lő ellensúlyozás nélkül jelent meg a sztárok által közvetített életszemlélet, sőt mind-
ezt – a hátrányok bemutatása mellett is – követhető magatartásként ábrázolták a 
műsor készítői.

A médiumokban megjelenő életvezetési modellek mintaként szolgálnak a fiata-
lok számára. A műsorban bemutatott magatartási sémák erejét az is növelte, hogy 
a helytelen magatartásmintát és életszemléletet olyan szereplők közvetítették, akik-
re a fiatalok felnéznek, és akikhez hasonlítani akarnak, emiatt még erősebben hat-
hat az üzenet. Bár a szerkesztők ügyeltek arra, hogy a bevágott képek és a bejátszott 
filmrészletek képileg ne haladják meg a II. kategóriát, mégsem hagyható figyelmen 
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kívül, hogy a részletek pornófilmekből származtak – még akkor sem, ha csak élveteg 
arc vagy csókolózó lányok voltak láthatóak. A bírósági ítéletek indokolásai folyama-
tosan megerősítik, hogy az államnak az Alkotmányban előírt kötelezettsége a gyer-
mekek fejlődési útjának veszélyektől és kockázatoktól történő megóvása, éppen an-
nak érdekében, hogy felnőve, az életkorral vélelmezett érettség elérése után, felelő-
sen, tájékozottan hozhassák meg a döntéseiket. E fokozott állami gondoskodás útja 
azon káros hatások kiszűrése, melyek időnek előtte olyan sztereotípiák kialakítására 
késztetik a kiskorúakat, amelyek mögött nem állnak érett megfontolások. Az Rttv. a 
kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseinek megfogalmazásával e kockázatel-
hárító kötelezettségnek tesz eleget azzal, hogy távol tartja a kiskorúakat azon hatá-
soktól, amelyeket az életkorukból fakadó éretlenségüknél fogva nem képesek kellő-
en értékelni, és így torz életszemléletet, értékrendet sugallhatnak.

Az RTL Klub kifejezetten gyermekeknek szánt műsorszámként tűzte műsorra hét-
végén délelőtt a korhatári jelzéssel el nem látott Digimon szelídítők c. anime soro-
zatot, amelynek két adását a Testület a 977/2008. (VI. 4.) sz. határozatával szankcio-
nálta. Mindkét vizsgált epizódban visszatérő eleme volt a digimonok küzdelmének 
a testi és a fegyveres erőszak. A fantázia szülte lények nemcsak a külső megjelené-
sükben torzak és erősen félelemkeltők – gyakorta függetlenül attól, hogy a gonosz 
vagy a jó cél érdekében harcolnak –, hanem támadó, agresszív magatartást is tanúsí-
tanak. Az egymást követő erőszakos cselekmények és következményeik megjeleníté-
se során jellemző a hatás fokozására szolgáló filmes eszközök alkalmazása, a jelene-
tek többségére baljós, fenyegető alaphangulat nyomja rá a bélyegét. A harcokat in-
tenzív fény- és színeffektusok kísérik, valamint a mozgást illusztráló sebességvona-
lak és hanghatások, robajok, süvítések is hangsúlyosak. Emellett az összecsapásokat 
a szörnyektől származó ijesztő hörgések, valamint az ellenfelek ordítása fémjelezte. 
A készítők ezekkel az eszközökkel fokozták a jelenetek dinamizmusát és drámaisá-
gát, mintegy folyamatos szinten tartva az izgalomkeltést. A Testület azt állapította 
meg, hogy a filmeket nem gyermekeknek szánt műsorszámként és nem azok között, 
hanem legalább II. kategóriába kellett volna sorolni, mert tartalma és megvalósítása 
módja alapján igényelte volna a felnőtt magyarázatát.

A hatóság határozatában leszögezte, hogy a vizsgálat során mindig a védendő kor-
osztályból kell kiindulni. Ezen csoportot a Digimon szelídítők esetében a 12 év alat-
ti gyermekek alkották, akik közé pl. a 4-6 évesek is tartoznak. Közülük nagyon so-
kan televízióznak önállóan. Így az elemzés során az ORTT-nek azt kellett figyelem-
be venni, hogy a vizsgálat alá vont műsorszám témája, tartalma és megvalósítása ho-
gyan hathatott a védendő korosztályra, a hatás milyen következményekkel járhatott, 
s ezek a következmények milyen mértékben befolyásolhatták károsan a gyerme-
kek – főleg a potenciális tv-néző legkisebbek – szellemi, erkölcsi fejlődését, látásmód-
ját, mennyire zavarhatta meg világukat.

A Testület úgy látta, az elemzett epizódok meghaladták azt a szintet, hogy a legki-
sebbek számára akár még szülői magyarázattal is önállóan, biztonságosan feldolgoz-
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ható lenne, hiszen a műsorszámok központi témái az erőszak, az erőszakosan meg-
oldott konfliktus, az agresszivitás és a horrorisztikus elemek voltak. A Testület azt 
is hangsúlyozta, a műsorszámok gyermekműsorok környezetében való bemutatása 
csak akkor elfogadható, ha egyáltalán nem jelenik meg bennük ártalmas elem, illet-
ve ha a problémás részek a 12 év alatti korosztály számára szülői magyarázattal fel-
dolgozhatók.

Bár nem gyermekeknek szánta, mégis korhatár jelzés nélkül sugározta a TV2 a Kof-
feinmentes c. műsorszámát 2008, júniusának egyik kora délelőttjén, amelynek vendé-
geként egy pornórendező és egy pornószínésznő beszéltek új filmjüknek azon jele-
netéről, hogy miként tud kielégíteni egy ötvenéves nő egyszerre tíz fiatal férfit, s fa-
bábukkal a színésznő a beszélgetést illusztrálta is. A bevallása szerint „nagy szexuális 
tapasztalattal rendelkező” kétgyermekes családanya elmondta, hogy a forgatást na-
gyon élvezte és kihívásnak tekintette.

A Testület 1527/2008. (VIII. 27.) számú határozatában megállapította, a nem klasszifi-
kált műsorszámot III. kategóriába, a 16 éven aluliak számára nem ajánlott műsorszám-
ként kellett volna a televíziónak sugároznia még akkor is, ha erotikus képek ben-
ne nem kerültek megjelenítésre. A kiskorúak egészséges személyiségfejlődése szem-
pontjából veszélyes volt, hogy a műsorszámban a „pornószínész szakma” hétközna-
pi munkaként jelent meg, továbbá a csoportos nemi aktust a műsorkészítők termé-
szetesként, elfogadott szexuális praktikaként mutatták be. A műsor káros üzenetét 
fokozta, hogy a kényes témát részletesen fejtegették, a szexuális pózokat bábuk se-
gítségével mutatták be. Aggályos volt az is, hogy a műsorvezető azzal zárta a beszél-
getést, hogy a nézők figyelmébe ajánlotta a filmet. („Olyan érdekes, úgy beszélünk 
erről, mint egy ilyen természetfilmben a bogarak ébredése, miközben itt fülledt 
szexről kéne, hogy dumcsizzunk, mondjuk, itt reggel nem lehet. Hát, aki akarja, az 
nézze meg, hogyan lehet sakkozni nem fabábukkal, hanem élő emberekkel a ka-
mera előtt.”)

2008-ban a médiahatóság a kiskorúak védelme érdekében törvénybe iktatott ren-
delkezések közül olyan szabályok megsértését is szankcionálta, amit eddig még nem 
tapasztalt. Az év tavaszán az RTL Klub, a Viasat, a Sport1, a Hálózat TV és később a 
TV2 műsorában azt észlelte, hogy a műsorszolgáltatók az Rttv. 13. § (2) f) pontjában 
előírtakat figyelmen kívül hagyva a kiskorúak számára készült műsorszámokat köz-
vetlenül megelőzően, illetve közvetlenül azt követően alkoholtartalmú italokat rek-
lámoznak. Az RTL Klub a kiskorúak körében nagy népszerűségnek örvendő Harry 
Potter-filmek környezetében és megszakító reklámként, a Viasat3 kifejezetten ifjú-
sági-családi filmek (Na végre itt a nyár, WITCH, Flipper) sugárzásakor, a Sport1 a gyer-
mekkorú élsportolókat bemutató Junior Klub közzétételekor, a Hálózat TV pedig sa-
ját gyártású irodalmi-művészeti gyermekműsorai Csodatarisznya, Kukkantó) környe-
zetében mutatott be alkoholtartalmú italreklámot. A Testület 12 szankcionáló hatá-
rozatában kifejtette: törvénysértőnek tekinti az alkoholos italok reklámozását ab-
ban az esetben is, ha az alkoholreklámot a kiskorúak számára vetített műsort meg-
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előző vagy követő reklámblokkban nem első, illetve utolsó reklámként tették köz-
zé, így formálisan nem közvetlenül a kiskorúaknak szánt műsorszám környezetében 
fordult elő. Azt is megállapította a Testület, hogy direkt törvényi szabályozás hiányá-
ban is alkalmaznia kell e szabályt a megszakító reklámokra, hiszen ott a kiskorú né-
zők még nagyobb számban láthatják azokat. A Testület egyértelműsítette, hogy fe-
lelős jogalkalmazói gyakorlatában az Rttv. 13. § (2) bekezdése f) pontjában megfo-
galmazott tilalom nem kizárólag a kiskorúak számára készült műsorszámot közvet-
lenül megelőző, illetve közvetlenül azt követő alkoholtartalmú reklámokra vonatko-
zik, hanem ezen műsorszámok közvetlen környezetében, illetőleg azok közben su-
gárzott ilyen jellegű reklámokra. Ez következik abból – és az életszerűség is ezt dik-
tálja – hogy nagy valószínűséggel a kiskorúak a számukra készült műsorszámok ese-
tén nem azok kezdetétől a befejezésükig tartózkodnak a televízió előtt, hanem már 
az előtt és azt követően is nyomon kísérik a műsorfolyamot. Ezért a műsorszolgál-
tató hiába iktat be egy néhány perces műsorszámot – pl. egy műsorajánlót – a kis-
korúaknak szóló műsorszámok és azt megelőző, illetőleg azokat követő reklámblok-
kok közé, mert azok rövidségük miatt nem akadályozzák meg, hogy az adott reklám-
blokkban közölt alkoholtartalmú italokat népszerűsítő reklámokat ez a korosztály is 
lássa. A kiskorúaknak szóló műsorszámokat megszakító reklámblokkokat pedig egy-
értelműen látják, láthatják.

A Testület megállapította, a 10-14 éves életév a kiskorúak számára az az érzékeny 
időszak, amikor a különböző társadalmi szerepeket elsajátítják, próbálgatják, vagyis 
keresik a személyiségüknek leginkább megfelelő mintát, tehát különböző példaképe-
ket, ideálokat, szerepeket, akiknek fő értékrendjével, életstílusával azonosulhatnak, 
ezért lényeges, hogy ennek során ne káros, vagyis az alkoholfogyasztást vonzó, nép-
szerű, követendő példaként bemutató, feltüntető magatartásminták kerüljenek szá-
mukra közvetítésre. E korosztályra ugyanis hiszékenysége, tapasztalansága miatt von-
zó hatást gyakorolhatnak az alkoholreklámok, hisz ezek a műfaj jellegéből adódóan 
az alkoholfogyasztást kedvező színben mutatják be, mivel sokszor a boldogság, fel-
szabadultság, könnyedség, lazaság, sikeresség, önfeledtség és jókedv érzését kapcsol-
ják az alkoholfogyasztáshoz, vagyis ösztönző befolyással lehetnek a kiskorú nézőkre 
az alkohol tartalmú italok fogyasztása tekintetében, ami pedig a kiskorúak számára 
nem vitásan fizikai, erkölcsi és értelmi károsodást okozhat.

Az Rttv. 13. § (2) f) pontjában foglalt előírás megsértése miatti első határozatok 
2008 augusztusában születtek, amelyek következtében az RTL Klub és a Hálózat TV 
meg is szüntette az alkoholreklámok ekképpen történő sugárzását, a Sport1 és a 
Viasat3 azonban nem hagyott fel a törvénysértő magatartással.

A televíziózásban a kiskorúak védelmére vonatkozó általános kötelezettség egyik 
eleme, hogy bizonyos esetekben a tagállamok felléphetnek az országukban terjesz-
tett, de nem saját joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatókkal szemben oly mó-
don, hogy – egy nemzetközi eljárás eredményeképpen – a kiskorúakat károsító vagy 
valószínűleg károsító tartalmakat sugárzó műsorok terjesztését felfüggeszttethetik. 
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Erre a határok nélküli televíziózásról szóló 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/
EGK tanácsi irányelv ad felhatalmazást.

Az ORTT első ízben 2007-ben tapasztalt ilyet, amikor a magyar nyelven sugárzó, ro-
mán joghatóság alá tartozó Cool TV műsorában sorozatosan észlelt a műsorszámok-
ban obszcén, szexuális tartalmakat a délelőtti illetve délutáni időpontokban. Akkor 
az Rttv. 52/A. §-ában meghatározott eljárás rend szerint értesítette megállapításairól 
a műsorszolgáltatót, a román médiahatóságot és az Európai Bizottságot. Az ORTT 
jelzése nyomán a CNA (a román médiahatóság) nyilvános figyelmeztetésben része-
sítette a műsorszolgáltatót és a kifogásolt Cool Sex c. műsor sugárzási idejét a késő 
esti órákra állapította meg. Ezt követően az eljárás lezárult, a panaszok megszűntek, 
majd 2008 augusztus-októberében újabb kilenc bejelentés érkezett a Cool TV külön-
böző műsoraira vonatkozóan. Az ORTT megvizsgálta az érintett műsorokat és megál-
lapította, hogy a csatornán 21 órától 15-ös korhatári jelzéssel vetített South Park c. so-
rozat sértheti az irányelv rendelkezését, a film számos verbális és vizuális utalást tar-
talmazott erőszakra, valamint a bemutatott jellemek, konfliktus-megoldási módok és 
a közvetített életszemlélet félreérthető és problematikus volt. Indokolt lett volna a 
műsorszám magasabb – 18 éven aluliaknak nem ajánlott – kategóriába történő átso-
rolása, és annak későbbi, 22 óra után történő sugárzása, összhangban a direktíva 22. 
cikkének szabályaival, hiszen a műsorszám „valószínűleg károsítja a kiskorúak fizi-
kai, értelmi vagy erkölcsi fejlődését”, és a műsorszolgáltató nem tette meg a szük-
séges lépéseket azért, hogy az adásidő megválasztásával vagy más technikai intéz-
kedéssel az adáskörzetben a kiskorúak szokásos körülmények között ne hallhassák, 
vagy ne láthassák az ilyen adásokat.

A Testület megállapította azt is, hogy a Cool TV 12 hónapon belül másodszor sértet-
te meg az irányelv 22. cikkében foglalt előírásokat. Erre tekintettel az ORTT 2187/2008. 
(XII. 3.) sz. határozatával úgy döntött, hogy ismét tájékoztatja a műsorszolgáltatót, a 
román médiahatóságot és az Európai Bizottságot az esetről. A tájékoztatás megtör-
téntével teljesülnek az Rttv. 52/A. § a)-c) pontjaiban meghatározott feltételek, így a 
d) pont értelmében a tagállamoknak az ügyben, a Bizottság bevonásával egyeztetni-
ük kell. Amennyiben a tagállamok és a Bizottság közötti egyeztetés nem vezet ered-
ményre, a magyar médiahatóság az Rttv. 52/A. §-ban számára biztosított intézkedés-
sel élhet kizárólag, vagyis dönthet arról, hogy a magyar joghatóság alá tartozó mű-
sorterjesztők tekintetében a Cool TV műsorszolgáltatását felfüggeszti. A műsorter-
jesztés általános szabályairól és a digitális átállásról szóló 2007. évi LXXIV. törvény 21. § 
(1) bekezdése alapján a Testület döntésének végrehajtásáról a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság gondoskodik. Mindez azonban már a következő év feladata lesz.

Hasonló problémákat tapasztalt a Testület az HBO műsorszolgáltatásában is. A 
több mint 10 évig Magyarországról sugárzó csatornát kérelmére az ORTT 603/2008. 
(III. 26.) sz. határozatával 2008. április 1-jei hatállyal törölte nyilvántartásából. Ezt kö-
vetően a műsorszolgáltató Csehországba helyezte át székhelyét, és HBO Cseh Köztár-
saság Kft. néven a cseh médiahatóság joghatósága alá került. Az áttelepülés követ-
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keztében a műsorszolgáltató a cseh korhatári jelzéseket alkalmazza, de állampolgá-
ri bejelentésre felvetődött az is, hogy nem tesz eleget a már idézett uniós irányelv-
nek. A Testület megvizsgálta a 2008. szeptember 5-én este 8 órai kezdettel magyar 
nyelven sugárzott „Kígyók a fedélzeten” c. műsorszámot, amelyről megállapította, 
hogy az horrorfilm. A műsorszám egészét tekintve az erőszakos jelenetek volumene 
és gyakorisága indokolttá tették volna a 18-as korhatári kategóriába sorolást, mert az 
erőszak, a kígyók halálos marásának ábrázolása az alkotás meghatározó eleme volt. 
A véres jelenetek folyamatosan követték egymást, emellett a filmben megjelent a 
droghasználat és a szexualitás is. Az alkotást későbbi időpontban kellett volna köz-
zétenni, ennek hiányában sérült az irányelv 22. cikke, s a Testület ezért 2153/2008. (XI. 
26.) sz. határozatával úgy döntött, tájékoztatja az esetről a műsorszolgáltatót, a cseh 
médiahatóságot és az Európai Bizottságot, az Irányelv 2a. cikke b)-c), valamint az Rttv. 
52/A. § b)-c) pontjaiban foglalt feltételek teljesülése érdekében. 

2 .5 . vallási meggyőződés védelme
A személyiségi jog része a vallási meggyőződéshez való jog, a személyes identitás lé-
nyeges vonása a vallás, az, hogy valaki kiben, s mit hisz. Az Alkotmánybíróság már 
4/1993. (II. 12.) AB határozatában a lelkiismereti szabadság jogát a személyiség integri-
tásához való jogként értelmezte, majd megismételte a 96/2008. (VII. 5.) AB határozat-
ban, és megállapította, hogy „[a] lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság külön 
is nevesített joga azt ismeri el, hogy a lelkiismereti meggyőződés, s ezen belül, adott 
esetben a vallás az emberi minőség része, szabadságuk a személyiség szabad kibon-
takozásához való jog érvényesülésének feltétele” [ABH 1993, 48, 51.]. „A vallás (…) a 
hívő számára a teljes személyiséget és az élet minden területét érinti és meghatároz-
za” [ABH 1993, 48, 65.]. …. A közösséghez tartozó egyén számára e helyzetből faka-
dó alanyi jogok érvényesítése ugyanakkor nem a társadalommal szembeni fellépést, 
hanem a közösség megalapozott, és alkotmányosan indokolt pozitív megkülönböz-
tetését  jelentette, amellyel  az  állam  aktív magatartása, intézményvédelmi kötele-
zettsége párosult.”

A médiatörvény a vallásos meggyőződés, az egyházak szabad működésének védel-
mét több szinten is garantálja. A 3. § (2) szerint a „műsorszolgáltató köteles tisztelet-
ben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti 
az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas… valamely egyház vagy vallási csoport el-
leni gyűlölet keltésére.”

Az Rttv. 5. § (1) szerint „a vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő … képi vagy hang-
hatások bemutatása előtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.” 

A média által közvetített egyházi szertartások iránti komolyságot és tiszteletet szol-
gálja a jogalkotó az Rttv. 10. § (3)-ában foglalt szabállyal, mely szerint a „vallási és egy-
házi szertartásokról készített műsorszámok közlését közvetlenül megelőzően és azt 
közvetlenül követően reklám nem közölhető”. Ugyancsak a kereskedelmi szólás sza-
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badságát korlátozza a 10. § (7) bekezdése, mely szerint „nem tehető közzé vallási 
vagy politikai meggyőződést sértő reklám.”

Az ORTT 2008-ban három rádió és egy televízió műsorszolgáltatásában tapasztalt a 
vallási meggyőződést sértő műsorelemeket. 

A 79/2008. (I. 9.) számú határozatban a Roxy Rádió 2007. november elején adás-
ba szerkesztett, a műsorvezető viccesnek szánt mondataival kapcsolatban állapítot-
ta meg az Rttv. 5. § (1) bekezdésének a megsértését. Az élő kívánságműsorban a mű-
sorvezető az éppen úton lévő betelefonálótól arról érdeklődött, hogy „a halálozási 
összeröffenés a rokonokkal” volt az indoka, hogy úton van, továbbá előadta, hogy 
ő már kitalálta, mit csináljanak vele a halála után.: „Én már azt is kitaláltam, hogy a 
hamvaimmal mit kezdjenek. Vigyék el a gumigyárba, szórják bele a gumiba és eb-
ből a gumiból készüljön vibrátor.”

A Testület úgy ítélte meg, a műsorvezetői megnyilatkozás alkalmas lehetett arra, 
hogy sértse a hallgatók vallási és hitbéli meggyőződését, megzavarja nyugalmukat. 
A beszélgetés tárgyát a halottak napja adta, a műsorvezető „vicces” szóhasznála-
ta és viszonya az ünnephez az elfogadott társadalmi normáktól eltér. A hamvasztás-
nak, mint preferált temetkezési formának, szexuális segédeszközzel történő összekö-
tése is aggályos volt.

1083/2008. (VI. 11.) számú határozatában a TV2-vel szemben alkalmazott szankciót a 
médiahatóság amiatt, mert a televízió a 2007. december 11-én közzétett Mokka című 
műsorának egyik szegmenseként úgy tett közzé egy, a nézők vallási illetve hitbeli 
meggyőződését sérthető beszélgetést, hogy előtte nem hívta fel a figyelmet az érzé-
keny témára. Megszegve ezzel az Rttv. 5. § (1) bekezdésének előírását. A műsorveze-
tő Asperján György íróval beszélgetett könyvéről, amelyben az író megkérdőjelezte 
Jézus isteni mivoltát, az Újszövetségben leírtakat és a pápa kijelentéseit, autoritását. 
Az író Júdás aktáját alapul véve, a Bibliával, a keresztény kánonnal ellentétes módon 
fogta fel Jézus történelmi szerepét, életét, tanításait. Elmondása szerint Jézusnak öt 
gyermeke volt, Szűz Máriát megerőszakolták, a szinoptikusok által leírtak kitalációk. 

A Testület határozatában rögzítette, az Rttv. 5. § (1) bekezdése vizsgálatakor annak 
megítélését, hogy egy verbális megnyilvánulás, véleménynyilvánítás mennyiben sért-
heti bizonyos emberek, csoportok vallási meggyőződését, nem az dönti el, hogy az 
megfelel-e a véleménynyilvánítás által megengedett határoknak, hisz az egyéni ér-
zékenységek nagyon eltérőek lehetnek. Az Rttv. 5. § (1) bekezdése – abból kiindulva, 
hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapjog ne sérüljön – nem azt mondja 
ki, hogy az esetleg vallási vagy hitbeli érzületet sértő megnyilvánulások egyáltalán ne 
kerüljenek közzétételre, hanem azt, hogy ezek bemutatása előtt a nézők figyelmét 
fel kell hívni erre a körülményre, hogy szabadon eldönthessék, hogy egyéni érzékeny-
ségüknek megfelelően megnézik-e a tartalmat vagy nem. 

A másik két szankcionáló határozat az Rttv. 10. § (7) bekezdése megsértése miatt 
született, s a kifogásolt reklám mindkét alkalommal ugyanaz volt, a Vasárnapi hírek 
c. újság Kossuth Rádióban és a Klubrádióban közzétett hirdetése: „Az első napon lőn 
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világosság, aztán az ég, a szárazföldek. A negyedik napon megteremtette az Úr 
a napot és a csillagokat. Az ötödik napon benépesítette a vizet halakkal, az eget 
madarakkal, míg a hatodik napon megteremtette az embert. A hetedik napon ve-
gyen ön is Vasárnapi Híreket!”

A vizsgálat elindítására okot adó panasz az MR1 Kossuth Rádió által 2007 októbe-
rében közzétett reklámra irányult. Ez a szpot nem először váltott ki hallgatói meg-
botránkozást. 2005 márciusában ugyanezen szöveggel már hallható volt. Az akkori 
hallgatói panasz szerint a szöveg a Bibliát parodizálta. A közvélemény felháborodá-
sa három évvel ezelőtt olyan mértékű volt, hogy a Kossuth Rádió még az elmarasz-
taló testületi határozat megszületése előtt levette műsoráról a hirdetést. A testüle-
ti határozat megállapította a reklámmal kapcsolatban az Rttv. 10. § (7) bekezdésének 
sérelmét. Szankciót ugyan nem alkalmazott a műsorszolgáltatóval szemben, ugyan-
akkor felhívta a figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló törvénysér-
tések elkövetésétől.

A 416/2008. (II. 27.) számú határozatában a Testület megállapította, hogy a műsor-
szolgáltató 2007 októberében is ugyanazon ízléstelen és a bibliai teremtéstörténe-
tet kifigurázó reklámot sugározta, amely sérthette egyes emberek vallási meggyőző-
dését. A Bibliából vett – igaz nem szó szerinti idézet – az egyik legismertebb részlet, 
amelyet az emberek többsége fel tud idézni, rögtön képes asszociálni a szent könyv-
re. Az adott részletet valóban felhasználták már többen is a művészetben, ám nem 
ilyen „humoros” formában. Egy hívő ember a vallása elleni burkolt támadásként is 
felfoghatja a kérdéses szpotot. A Testület döntésekor figyelemmel volt arra is, hogy 
a Magyar Rádiót korábban e reklám miatt már figyelmeztette, így azt súlyosbító té-
nyezőként értékelte.

A Klubrádiót az 1369/2008. (VII. 15.) számú határozatban marasztalta el ugyanezen 
hirdetés miatt az ORTT. A határozat indoklása azonban részben más volt, a Biblia 
mint Szentírás jelentőségét hangsúlyozta, így ez lehetett a hivatkozási alap arra, hogy 
a Testület utóbb e döntését az 1759/2008. (IX. 24.) számú határozatával visszavonja.

Visszavonó határozatában a Testület az alkotmánybírósági döntéseket is alapul 
véve hangsúlyozta, hogy a reklám maga is a véleményszabadság körébe tartozó köz-
lés, és egyúttal a sajtószabadság megvalósulásának fontos – finanszírozási – eszkö-
ze. Mindazonáltal a kereskedelmi jellegű információk közzététele esetében szélesebb 
körű állami beavatkozásnak van helye, mint a véleményközlés egyéb eseteiben. En-
nek oka egyrészt az, hogy a gazdasági reklámok nem állnak közvetlen kapcsolatban 
a véleményszabadság olyan alapértékeivel, mint az egyén önkifejezésének, illetve a 
demokratikus párbeszédben való részvételének lehetővé tétele, azok célja minde-
nekelőtt az áru értékesítésének, megismertetésének, igénybevételének előmozdítá-
sa [1270/B/1997. AB hat.].

A szélesebb körű korlátozhatóságot több szempont mellett alapvetően a fogyasz-
tók sajátos többletjogai indokolják: a valótlan kereskedelmi információk közlésének, 
illetve a valós információk elhallgatásának olyan, az emberi egészségre káros követ-
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kezményei is lehetnek, amelyek indokolttá teszik a közzététel korlátozását [Kukorelli 
István alkotmánybíró párhuzamos indokolása az 1270/B/1997. AB határozathoz]. Az 
üzleti célú kommunikációt ezért nemcsak a minden közléssel szemben érvényesíten-
dő közösségi és egyéni érdekek védelmében, hanem a fogyasztói döntéseik tisztes-
ségtelen befolyásolásának elkerülése érdekében is korlátozza a szabályozás. A fo-
gyasztói érdekek védelme mellett a versenytársaknak a tisztességtelen versenyeszkö-
zökkel szembeni védelme is célja a reklámszabályozásnak. 

Az ORTT álláspontja szerint indokolható az a korlátozás, hogy a rádióban és a tele-
vízióban a reklám nem sértheti a vallási meggyőződést, mégpedig lényegében hason-
ló alapon, mint amit a fogyasztóvédelem – illetve a vallásos érzés védelme – tekinte-
tében az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság is kifejtett, és amelyhez 
ugyancsak hasonló korlátozás például a kiskorúak védelme érdekében még a nem ke-
reskedelmi szólást is korlátozza a Médiatörvény alapján. A vizsgált esetben a közlés 
célja az, hogy a címzetteket termékek és szolgáltatások fogyasztására vegye rá, nem 
pedig az igazság keresése, a közjó szolgálata, a demokratikus párbeszéd, mert az akár 
a blaszfémiáig elmenő közléseket ezen célok legitimálják, de a kereskedelmi szólás 
szabadsága mögött álló indokok nem.

A konkrét hirdetésről a Testület azt állapította meg, hogy az belül marad azon a ha-
táron, amin túl a közlés már sértené a vallásos meggyőződést. A hatóság emlékezte-
tett rá, a Biblia az európai kultúrkincsnek alapvető része, melyre a közbeszéd is gyak-
ran utal. Vallási utalásokat, szakrális attribútumokat rendszeresen tartalmaznak a rek-
lámok, továbbá kereskedelmi forgalomban vannak olyan sokat reklámozott termé-
kek (például élelmiszerek és italok), melyek a katolikus egyház szentjeire és jelképei-
re utalnak, azokat gyakran ábrázolják is, sőt az előállítók maguk is egyházi intézmé-
nyek, kolostorok. Ugyancsak gyakran reklámoznak és hoznak forgalomba nem fele-
kezeti csatornákon olyan élelmiszereket, melyeket vallási előírások betartásával gyár-
tottak. Nem kétséges, hogy léteznek vallási vagy lelkiismereti meggyőződések, érzé-
kenységek, amelyeket akár ezek a reklámok is sérthetnek, de reklámozásuk jogossá-
ga mégsem kérdőjelezhető meg. A határozat azt is kiemelte, számos olyan reklám is 
törvényes, melyek vallási parancsokkal kifejezetten ellentétesek, ám az ezekkel szem-
beni fellépés nem hatósági, hanem sokkal inkább az önszabályozó szervezetekre há-
ruló feladat lenne. A Testület mindebből következően arra az álláspontra jutott, hogy 
valamely szakrális tárgy, szöveg vagy történet átemelése szekuláris/profán környezet-
be önmagában nem minősül az Rttv. 10. § (7) bekezdésbe ütközőnek, és nem volt az 
a Vasárnapi Hírek c. újságot népszerűsítő szpot esetében sem.

2 .6 . kisebbségek helyzete
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1995. február 1-jén hozta létre az Európai ki-
sebbségvédelmi rendszer keretét kijelölő Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Ke-
retegyezményt, amelyet a Magyar Országgyűlés a 81/1995. (VII. 6.) OGY határozatával 
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erősített meg, majd az 1999. évi XXXIV. törvénnyel hirdetett ki. A Keretegyezmény 
alapján a vállalások végrehajtásának ellenőrzésére az egyes tagországoknak 5 éven-
te ország-jelentést kell készíteniük.

A MEH gondozásában folyt a következő, 2009. február 1-jén esedékes jelentés ösz-
szeállítása. A MEH Kisebbség és Nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárának szep-
tember 15-én érkezett levelében a Kormány elé terjesztendő ország-jelentés terve-
zet elkészítése érdekében felkérte az ORTT-t, hogy küldje meg a tárgyat érintő, a ha-
táskörébe tartozó kérdésekről szóló beszámolót. A Testület 1798/2008. (X. 1.) sz. ha-
tározatával fogadta el beszámolóját a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Ke-
retegyezmény magyarországi végrehajtásáról szóló ország-jelentéshez (2004 febru-
árjától).

Az ORTT beszámolója a következő témaköröket dolgozta fel:

a magyar rádió zrt . nemzetiségi műsorainak sugárzása önálló középhullámú 
hálózaton

A Testület az Rttv. által előírt kötelezettségek teljesítésülése érdekében az 1217/2006. 
(VI. 1.) sz. határozatával a Magyar Rádióval és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
folytatott konzultációkat követően hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetiségi műso-
rok sugárzása önálló középhullámú hálózaton valósuljon meg. Ennek elősegítésére 
döntött a Marcali 1188 kHz és a Szolnok 1188 kHz műsorszolgáltatási jogosultságok 
átadásáról. A Testület 2464/2006. (XI. 8.) sz. határozata alapján a Marcali és Szol-
nok (1188 kHz) jogosultságok a Lakihegy és Pécs jogosultságokkal (873 kHz) együtt 
valósítják meg az új „Országos Nemzeti Hálózatot”. A jogosultságok érvényessége 
2010. augusztus 1-ig tart. A csatorna a hét valamennyi napján 8 órától 20 óráig szól.

a duna televízió zrt . autonómia csatornája
A Testület a 2490/2005. (XII. 7.) sz. határozatával vette nyilvántartásba a Duna Tele-
vízió Zrt. közszolgálati, műholdas, szakosított műsorszolgáltatását Autonómia csa-
torna néven, amely 2006 húsvétján kezdte meg a sugárzást. A program célja a 
nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával, önszerveződésével, a régióban és az 
Európai Unióban elfoglalt helyükkel kapcsolatos témák bemutatása.

egyéb kisebbségi műsorszolgáltatók
A beszámoló bemutatja a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. – RádióC ál-
landó megnevezésű budapesti műsorszolgáltatását és a Szlovén Rádió Kht. – Radio 
Monoster megnevezésű szentgotthárdi műsorszolgáltatását.
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az ortt által az rttv . 3 . §-ának megsértése körében tett intézkedések, illetve 
megállapítások

A beszámoló részletesen tárgyalja a Testület 1800/2005. (IX. 14.) sz. határozatát, 
amely az RTL Klub által 2005. június 5-én 22 óra 41 perces kezdettel sugárzott Heti 
hetes c. műsorszám vizsgálata alapján az Rttv. 3. § (3) bekezdésének megsértése mi-
att az Rttv. 112. § (1) c) pontjában meghatározott szankciót alkalmazta a műsorszol-
gáltatóval szemben, és 10 percre felfüggesztette a műsorszolgáltató műsorszolgál-
tatási jogosultságát. A Testület határozata szerint „a műsorszámban elhangzott pa-
ródia sértő lehet a roma kisebbségre nézve, mivel az őket műveletlennek és agresz-
szívnek állította be, a minoritás ábrázolása egyoldalú volt. A humoros hangvétel 
nem vett el a sértő jellegből, sőt megkönnyítette a sztereotip gondolatok továbbí-
tását, a társadalomban már meglévő előítéletek megerősítését.”

A beszámoló szólt arról, hogy a Testület 1320/2008. (VII. 15.) számú határozatával 
hatósági ellenőrzést rendelt el az Echo TV (Echo Hungária TV Zrt.) által 2008. július 
1-jén sugárzott Mélymagyar című műsorszám vizsgálatára.23

az ortt témakörrel kapcsolatos vizsgálatai, elemzései
Az ORTT megkülönböztetett figyelemmel kíséri a kisebbségek megjelenítését az 
elektronikus médiumokban. 2005-ben a Testület külön kutatást szentelt a kérdés-
nek és elemzést készített a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségekről 
az elektronikus médiumokban történő megjelenésük tükrében.

Az elemzés bemutatja, hogy a hazai rádiók és televíziók, milyen aspektusból 
szemlélik a Magyarországon élő 13 nemzeti, etnikai kisebbséget, műsoraikban 
megfelelő mértékben foglalkoznak-e a nemzeti minoritásokkal, objektív képet 
festenek-e életükről, problémáikról. Reprezentációikban tartózkodnak-e a sztere-
otípiáktól, médiaábrázolásaikkal hozzájárulnak-e a kisebbségek életének, kultúrájá-
nak, hagyományainak sokszempontú bemutatásához, társadalmi, kulturális integ-
rációjukhoz, nemzeti önazonosságuk megőrzéséhez. E kérdésekre választ keres-
ve hat elektronikus médium kisebbségekkel kapcsolatos prezentációit hasonlítot-
ta össze az elemzés. 

A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a vizsgált országos médiumok 
(MTV1, MTV2, Duna Televízió, TV2, RTL Klub, Kossuth Rádió) elhanyagolható arány-
ban, műsoridejük valamivel több, mint egy százalékában adtak közre a hazánkban 
élő nemzeti kisebbségekkel összefüggő műsorszámokat. A nemzeti kisebbségek 
közül valamennyi médiumban a romák szerepeltek a leggyakrabban. Az elemzés 
szövege teljes terjedelmében megtalálható az ORTT honlapján. 

23   A beszámoló elküldését követően született meg az ellenőrzés eredményeképpen a Testület 1949/2008. (XI. 5.) számú határo-
zata, amelyben az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Rttv. 112. § (1) bekezdése e) pontja ér-
telmében a Testület kötelezte az Echo Hungária Zrt. műsorszolgáltatót 100 000 Ft összegű bírság megfizetésére.
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a nemzeti- és etnikai kisebbségek szerepe a közszolgálati műsorszolgáltatók 
működésében

A beszámoló e fejezetben foglalkozik a közszolgálati műsorszolgáltatók kuratóri-
umának összetételével, a Magyar Televízió Zrt. működésében az érintett időszak-
ban bekövetkezett változásokkal, bemutatja a kisebbségi újságíró képzést és gya-
kornoki programot.

A beszámoló bemutatta az ORTT kisebbségeket érintő támogatásait az érintett 
időszakban. A beszámoló melléklete adott számot a vezetékes műsorszolgáltatók 
által sugárzott kisebbségi műsorszámok arányáról. 
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1.  együTTmûködés a TárshaTóságokkal:  

az nhh-val, az nfh-val, a gvh-val,  
a pszáf-fal és az ombudsmanokkal

A Nemzeti Hírközlési Hatóság és az ORTT között korábban megindult egyeztetési 
folyamat a két hatóság között 2008-ban tovább folytatódott. A szakmai egyezte-
téseket követően a Testület elnöke az NHH elnökével folytatott konzultáció alkal-
mával az eddiginél szorosabb együttműködés kialakításáról állapodott meg. A két 
szervezet elnöke áttekintette mindkét szervezet eddigi működését, valamint a 
közös feladatokat, amelyek a televíziós és rádiós digitális átállás miatt egyre fon-
tosabbá teszik a két intézmény szoros együttműködését. 

Az Rttv. 41. § (1) bekezdésének k) pontja a Testület feladataként rögzíti, hogy el-
járásokat kezdeményezzen a fogyasztóvédelemmel és a tisztességtelen piaci ma-
gatartás tilalmával kapcsolatban. E feladata teljesítése érdekében a műsorfigye-
lő és -elemző szolgálat havonta lefolytatott vizsgálata alapján rendszeresen kez-
deményez reklámfelügyeleti eljárást a társhatóságoknál, a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóságnál és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve értesí-
ti a Gazdasági Versenyhivatalt abban az esetben, ha a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmának megsértését észleli.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a beszámolási időszakban öt alka-
lommal kereste meg a Testületet műsorszolgáltatással kapcsolatos vizsgálatai so-
rán. 2008-ban az ORTT és az országgyűlési biztosok kapcsolata megváltozott, a 
Testület immár nem csupán egyike a biztosok által vizsgált intézményeknek, ha-
nem a közös fellépés érdekében is együttműködik az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosával és az adatvédelmi biztossal. 

m á s o d i k  f e j e z e t

Kiemelkedô jelentôségû 
ügyek2
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Az ORTT a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kutatás szempontjait a kisebbsé-
gi ombudsmannal együttműködve határozta meg, és megállapodás jött létre a két 
szervezet között a kutatás eredményeinek felhasználásáról.

Az NHH és az ORTT elnöke konzultációjuk során tárgyaltak a két szervezet közötti 
együttműködési megállapodás stratégiai pontjairól, a megállapodás egyes részletei-
ről és a további operatív szintű egyeztetések szükségességéről.

A kapcsolattartók kijelölését követően létrejött hivatali szintű egyeztetés eredmé-
nyeként formálódott megállapodás tervezet. Az együttműködési megállapodás alá-
írására 2008. augusztus 14-én került sor azzal, hogy a két szervezet közötti két vitás 
pontról (a digitális átállás forrásainak felhasználásával kapcsolatos, valamint az NHH 
által vezetett műsorterjesztői nyilvántartás adattartalmával összefüggő rendelkezé-
sek) további szakértői egyeztetéseket folytatnak. 

Az együttműködési megállapodásban a hatóságok rendelkeztek az együttműködés 
terjedelméről, és eszközeiről, megállapodtak a Tanács és a Testület, valamint a hiva-
tali szintű konzultáció gyakoriságában, részletesen kifejtésre került az analóg és a di-
gitális műsorterjesztés, a piacfelügyeleti eljárások, a Dtv. 27. § szerinti jogvitás eljárá-
sok valamint a jogszabály-módosítások, új jogszabályok kidolgozása, véleményezése 
területén folytatandó kooperáció. Az együttműködés területei között szerepel még 
a nyilvántartás és adatszolgáltatás a hatóságok között, valamint a tevékenységi körü-
ket érintő kutatások és az egyéb együttműködési területek is.

A Testület Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata havi rendszerességgel ellenőrzi, hogy 
a műsorszolgáltatók műsorfolyamában közzétett reklámok megfelelnek-e a bizton-
ságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógy-
szerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (1) bekez-
désében, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és a gyógyászati segédeszkö-
zök reklámozásáról szóló 11/2007. (III. 6.) EÜM rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontjá-
ban és (5) bekezdésében, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi 
LVIII. és 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezéseknek.

Ezek alapján a Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény  
41. § (1) k) pontja alapján havi rendszerességgel reklámfelügyeleti eljárást kezdemé-
nyez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál azon reklámok kapcsán, melyek vélhe-
tően sértik az előzőekben felsorolt törvényi rendelkezések valamelyikét.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen tájékoztatja a Testületet az ál-
tala lefolytatott eljárások eredményéről, így arról, ha egy reklám esetében nem álla-
pította meg törvénysértés tényét, illetőleg ha egy reklámot törvénysértőnek talál, ak-
kor az erre vonatkozó határozatát megküldi a Testület részére. Amennyiben a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az ügyben hatáskörének hiányát állapítja meg, akkor 
arról tájékoztatja a Testületet, hogy mely társhatósághoz, illetőleg szervhez tette át 
az ORTT kezdeményezését.
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A Testület Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata 2008 márciusától havi rendszeres-
séggel vizsgálja, hogy az egyes műsorszolgáltatók által sugárzott reklámok megfelel-
nek-e a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításról 
és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) számú Korm. rendelet alábbi rendelkezéseinek:

5. § (3) bekezdésében előírt rendelkezés: 
„Ha a betéti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatban vagy a betétre vo-

natkozó kereskedelmi kommunikációban szerepel a betét kamata vagy bármilyen 
költsége, közvetlenül ezt követően az EBKM mértékének is – a rövidítés feltünte-
tésével, két tizedesjegy pontossággal – szerepelnie kell legalább ugyanakkora mé-
retben és megegyező megjelenítésben, illetőleg jól érthetően el kell hangzania”.

7. § (2) bekezdésében előírt rendelkezés: 
„Ha az értékpapírügyletre vonatkozó ajánlatban vagy kereskedelmi kommuniká-

cióban az ügyletre vonatkozó kamat, konkrét hozam vagy bármilyen költség meg-
jelenik, közvetlenül ezt követően az EHM mértékének is – a rövidítés feltünteté-
sével, két tizedesjegy pontossággal – szerepelnie kell legalább ugyanakkora mé-
retben és megegyező megjelenítésben, illetőleg jól érthetően el kell hangzania”.

13. § (4) bekezdése „Ha a pénzügyi intézmény kereskedelmi kommunikációjában, 
illetve a pénzügyi intézmény hitelét közvetítő harmadik személy kereskedelmi 
kommunikációjában szerepel a hitel kamata, bármilyen költsége, törlesztőrészlete 
vagy ezekkel összefüggésbe hozható bármely utalás, közvetlenül ezt követően 
a THM értékének is – a rövidítés feltüntetésével, két tizedesjegy pontossággal – 
szerepelnie kell legalább ugyanakkora méretben és megegyező megjelenítésben, 
illetőleg jól érthetően el kell hangzania”.

A Testület a fenti törvényi előírásokat vélelmezhetően sértő reklámok vonatkozásá-
ban az Rttv. 41. § (1) k) pontja alapján havi rendszerességgel reklámfelügyeleti eljárást 
kezdeményez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. Tekintettel arra, hogy 
ilyen reklámok kapcsán a Testület még csak 2008 márciusa óta indít reklámfelügyeleti 
eljárást, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által folytatott eljárások még 
nem zárultak le.

Az ORTT és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke 2008-ban személyes találkozón át-
tekintette a hatósági munka során szerzett tapasztalataikat, valamint megvitatták, 
hogy a jövőben mely területeken, milyen formában működik majd együtt a két szer-
vezet. Az elnökök egyetértettek abban, hogy az ORTT-nek és a GVH-nak egyre több 
a médiapiacot érintő szakmai feladatot kell megoldania. Megállapodtak abban, hogy 
mindkét hatóság közös célja, hogy a technológia fejlődése miatt erősödő médiapia-
ci verseny jóléti hatásai maradéktalanul érvényesüljenek, a fejlődéssel együtt járó tar-
talmi választékbővülés a fogyasztók javára és a sajtószabadság épülésére valósulhas-
son meg. Az ORTT és a GVH elnöke szerint az alakuló médiaszabályozásnak ezeket a 
célkitűzéseket is szolgálnia kell.

A Testület Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata havi rendszerességgel ellenőrzi, hogy 
a műsorszolgáltatók műsorfolyamában sugárzott reklámok megfelelnek, illetőleg 
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megfeleltek-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ti-
lalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetőleg ennek hatályba lépése előtt a tisztes-
ségtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tör-
vény rendelkezéseinek. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsér-
tése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasá-
gi verseny érdemi befolyásolására alkalmas. A Testület egyébként ilyen típusú tör-
vénysértéseket viszonylag ritkán tapasztal a magyarországi műsorszolgáltatók tevé-
kenységében.

Az előző években az ombudsmanok gyakran indítottak vizsgálatot műsorszolgál-
tatással kapcsolatos ügyekben, 2008-ban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 
öt alkalommal kereste meg a Testületet. 

Ebből két alkalommal a hozzá intézett beadványt tette át a médiahatósághoz ha-
tásköre hiányában. A gyermeki jogok érvényesülése vizsgálatának eredményeként 
megfogalmazott OBH 2057/2008. számú jelentésében felkérte az ORTT-t, úgy is, mint 
a Műsorszolgáltatási Alap kezelőjét, hogy vizsgálja meg, miként lenne biztosítható, 
hogy a műsorszolgáltatók gyermeki jogokat ismertető műsorszámokat tegyenek 
közzé. A Testület arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy – a gyermekek színvonalas 
szórakoztatása érdekében – pályázatot írt ki kortárs magyar szerzők műveiből gyer-
mek és ifjúsági televíziós műsorszámok készítésére, 90 millió forintos keretösszeggel, 
továbbá jelezte, hogy a 2009. évi támogatási tervében megvizsgálja annak lehetősé-
gét, miként tudná segíteni azon cél megvalósulását, hogy a műsorszolgáltatók gyer-
meki jogokat ismertető műsorszámokat tegyenek közzé. Az ombudsman vizsgálatot 
kezdeményezett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. 11. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a TV2 Az igazság ára c. műsor-
száma vonatkozásában, továbbá az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségével, 
valamint az emberi méltósággal való joggal, továbbá a gyermek védelemhez és gon-
doskodáshoz való jogával összefüggő visszásság gyanúja miatt a Story TV A nagy le-
hetőség c. műsorszámával kapcsolatban. A Story TV „hajléktalan valóságshow-ja”, A 
nagy lehetőség c. műsorszámban is törvénysértést valószínűsített a Testület, ám az el-
járás 2008 végéig nem fejeződött be.

Az ORTT és az országgyűlési biztosok kapcsolata 2008-ban megváltozott, a Testü-
let immár nem csupán egyike a biztosok által vizsgálható intézményeknek, hanem a 
közös fellépés érdekében is együttműködik az állampolgári jogok országgyűlési biz-
tosával a gyermeki jogok hatékonyabb érvényesülése érdekében, az adatvédelmi biz-
tossal pedig összehangolt vizsgálatot indított a kereskedelmi televíziókban hétköz-
nap délutánonként sugárzott kibeszélő show-k (RTL Klub Mónika, TV2 Joshi Bharat) 
jogszerű működésének ellenőrzésére. 2008-ban ismét jelentősebb számban érkeztek 
állampolgári bejelentések az ORTT-hez a műsorok készítésének körülményeivel kap-
csolatban, amelyek azt kifogásolták, hogy a szereplőket olykor megtévesztéssel, sze-
mélyiségi jogaik megsértésével veszik rá a műsorban való közreműködésre. Az adat-
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védelmi biztos és a médiahatóság hatásköre az ilyen ügyekben kiegészíti egymást. A 
vizsgálatok 2008 végén indultak, eredmény 2009-re várható.

Az ORTT elnöke és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
találkozóján javaslatként felmerült médiahatóság és a kisebbségi ombudsman hivata-
la közötti együttműködési megállapodás megkötése, az elharapózott gyűlöletbeszéd 
elleni fellépést és a kisebbségi jogok – különösen közmédiabeli – érvényesülésének 
elősegítését említve a prioritások között.

E megállapodás célja lenne többek között a hatáskörrel rendelkező társhatóságok-
kal együttműködésben való fellépés: „legyen következménye annak, ha valaki szán-
dékosan gyűlöletkeltő tartalmakat kíván közölni magyar médiumokban”. 

A Műsorfigyelő és -elemző Szolgálat második félévi munkatervi feladatai között 
szerepel a magyarországi etnikai kisebbségek – ezen belül mindenekelőtt a cigány-
ság – médiaképe jellegzetességeinek vizsgálata. A kisebbségek médiaképének szen-
telt kutatás vizsgálati szempontjait a Szolgálat a kisebbségi ombudsmannal együtt-
működve alakította ki. A két szervezet megállapodott abban is, hogy a vizsgálat 
eredményei alapján esetleg közös ajánlásban foglalná össze a médiumok számára a 
nemzeti kisebbségek bemutatásával kapcsolatos kívánalmakat.

2. a dar kuTaThaTóvá TéTele 

2008. november 27-én – sajtótájékoztató keretében – mutattuk be az érdeklődők 
számára a helyben kutatható média adattárát, amely 81 televízió és rádió teljes 
műsorfolyamát tartalmazza. Az audiovizuális könyvtárhoz a helyi hálózaton ke-
resztül férhetnek hozzá az érdeklődők, elsősorban a kutatók és diákok. Minden lá-
togató azonnal lekérheti az őt érdeklő felvételeket közel egy évre visszamenőleg, 
vagyis a kópiák szinte azon nyomban megjelennek a munkaállomásokon. A meg-
nyitás óta eltelt rövid idő is visszaigazolta, hogy a média iránt érdeklődők igény-
lik ezt az ingyenes szolgáltatást. 

Az ORTT-nek törvény által megfogalmazott kötelessége a hazai műsorszolgáltatók 
programjainak rendszeres ellenőrzése. A közigazgatási eljárások során a bizonyítási 
kényszer a médiahatóságot terheli, így a felvételek megőrzése létfontosságú. Fenn-
állásunk óta többször megfogalmazódott az audiovizuális adattár nyilvánossá tételé-
nek igénye. Az ORTT az országos médiumok műsorfolyamának folyamatos rögzítése 
óta (2001) számos megkeresést kapott – kutatóktól, szakdolgozatot készítő diákok-
tól, valamint különböző bírósági ügyekben eljáró ügyvédektől és végül, de nem utol-
só sorban a társszervektől (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Verseny-
hivatal), amelyeket mindig soron kívül teljesített. A közelmúltban megvalósított fej-
lesztéseknek köszönhetően 2008. év végére megteremtődött a médiatartalmak ku-
tathatóságának a lehetősége.
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Az audiovizuális tartalmak nyilvánosságra hozásával – a szerzői és szomszédos jo-
gok védelmét maximálisan szem előtt tartva – hiánypótló gyűjtemény nyílt meg a ku-
tatók előtt. A médiatartalmak között nemcsak a jelentősebb közönségaránnyal ren-
delkező országos vételkörzetű műsorszolgáltatók, hanem a lokális viszonyokat, illet-
ve ízlést tükröző kisebb, helyi és körzeti médiumok is megtalálhatók. Szintén egyedi-
nek tekinthető, hogy időközben már megszűnt műsorszolgáltatók programjai is fel-
lelhetők a kínálatban (mint például TV3, M-SAT, Szív Tv stb.), amelyek szinte azonnal 
megtekinthetők. (A 2001 tavaszától kezdődően még VHS kópiákon rögzített anya-
gok integrációja majdnem két éve folyik, melynek hatásaként hamarosan az említett 
időpontig visszamenőleg rendelkezünk digitális felvételekkel.)

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a kutatók – a rendelkezésre álló mű-
sorszintű keresés útján – a program pontos sugárzási időpontja nélkül is megtalálhat-
ják a keresett alkotást, továbbá az eddig még nem integrált, állandó elemzéseink ál-
tal létrehozott adattárak is rendelkezésre állnak a médiatartalmak szűrése során. A 
külsős partnereink által rendszeresen megküldött adatbázisok segítségével lehető-
ség nyílik például a zeneszámok és rádiós hirdetések felkutatására, továbbá különbö-
ző statisztikák lekérésére (mint pl. a magyar, valamint a külföldi zene aránya, a zene-
művek közzétételi gyakorisága (toplisták), a zeneszámok műfaji megoszlása, a hirde-
tési idő alakulása az egyes műsorszolgáltatókon stb.). 

A rendszeres műsorfigyelés által nagyító alá vett médiumok tartalmait szintén im-
portáljuk, ezen szegmensek időtartama változó, néhány órát, de akár egy teljes he-
tet is felölelhetnek. A DAR-ban rögzített programfolyamok éves szinten összesen 
735 000 órányi műsorfolyamot tesznek ki. 

1. táblázat – A DAR-rendszer által rögzített műsorszolgáltatók

a műsorszolgáltató neve típusa joghatóság

1. Magyar ATV kereskedelmi magyar

2. Budapest TV kereskedelmi magyar

3. Cool TV kereskedelmi román

4. Duna II Autonómia közszolgálati magyar

5. Duna TV közszolgálati magyar

6. Echo TV kereskedelmi magyar

7. Filmmúzeum közműsorszolgáltató magyar

8. Hálózat TV kereskedelmi magyar

9. HBO kereskedelmi cseh

10. Hír TV kereskedelmi magyar

11. MTV1 közszolgálati magyar

12. M2 közszolgálati magyar

13. MTV Hungary kereskedelmi magyar

14. Paprika TV kereskedelmi magyar

15. RTL Klub kereskedelmi magyar
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16. Spektrum TV kereskedelmi magyar

17. Sport1 kereskedelmi magyar

18. Sport2 kereskedelmi magyar

19. TV2 kereskedelmi magyar

20. Viasat3 kereskedelmi magyar

21. Viva TV kereskedelmi magyar

22. Aktív Rádió - Szolnok kereskedelmi magyar

23. Alisca Rádió - Szekszárd kereskedelmi magyar

24. Antritt Rádió - Szekszárd kereskedelmi magyar

25. BBC-RFI közműsorszolgáltató magyar

26. Oxygen Rádió - Győr kereskedelmi magyar

27. Bartók Rádió közszolgálati magyar

28. Pont FM Rádió kereskedelmi magyar

29. Radiocafe kereskedelmi magyar

30. Rádió Fun - Debrecen kereskedelmi magyar

31. Civil Rádió nonprofit magyar

32. Corvinus Rádió -Sopron közműsorszolgáltató magyar

33. Csaba Rádió - Békéscsaba kereskedelmi magyar

34. Danubius Rádió kereskedelmi magyar

35. Rádió Eger -Eger kereskedelmi magyar

36. Rádió Egerszeg - Zalaegerszeg kereskedelmi magyar

37. Enjoy Rádió - Kaposvár kereskedelmi magyar

38. Fehérvár Rádió - Székesfehérvár kereskedelmi magyar

39. Rádió FM95 - Debrecen kereskedelmi magyar

40. Rádió Focus - Salgótarján kereskedelmi magyar

41. Gazdasági Rádió közműsorszolgáltató magyar

42. Gold FM - Debrecen kereskedelmi magyar

43. Gold FM - Nyíregyháza kereskedelmi magyar

44. Gong Rádió - Kecskemét kereskedelmi magyar

45. Info Rádió kereskedelmi magyar

46. Jazzy Rádió közműsorszolgáltató magyar

47. Juventus Rádió kereskedelmi magyar

48. Juventus Rádió - Békéscsaba kereskedelmi magyar

49. Kapos Rádió - Kaposvár kereskedelmi magyar

50. Kék Duna Rádió - Győr kereskedelmi magyar

51. Kék Duna Rádió - Tatabánya kereskedelmi magyar

52. Klubrádió kereskedelmi magyar

53. Klub Rádió - Veszprém kereskedelmi magyar

54. Kossuth Rádió közszolgálati magyar

55. Kossuth Rádió MW közszolgálati magyar

56. Lánchíd Rádió közműsorszolgáltató magyar

57. Mária Rádió közszolgálati magyar

58. Mediterrán Rádió - Pécs kereskedelmi magyar

59. N-Joy Rádió - Zalaegerszeg kereskedelmi magyar
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60. Nyugat Rádió - Szombathely közműsorszolgáltató magyar

61. Petőfi Rádió közszolgálati magyar

62. Rádió Plusz Szeged kereskedelmi magyar

63. Rádió 1 - Budapest kereskedelmi magyar

64. Rádió 1 - Pécs kereskedelmi magyar

65. Rádió 1 - Veszprém kereskedelmi magyar

66. Rádió 2000 - Szolnok kereskedelmi magyar

67. Rádió 88 - Szeged kereskedelmi magyar

68. Rádió C nonprofit magyar

69. Rádió Focus kereskedelmi magyar

70. Rádió Gaga Juventus - Miskolc kereskedelmi magyar

71. Rádió Max - Debrecen kereskedelmi magyar

72. Rádió Szombathely kereskedelmi magyar

73. Rádió Q közműsorszolgáltató magyar

74. Radír Rádió - Tatabánya kereskedelmi magyar

75. Roxy Rádió kereskedelmi magyar

76. Sláger Rádió kereskedelmi magyar

77. Rádió 1 Start - Békéscsaba kereskedelmi magyar

78. Szent István Rádió - Eger közműsorszolgáltató magyar

79. Sztár Rádió - Budapest kereskedelmi magyar

80. Sztár FM - Miskolc kereskedelmi magyar

81. Tilos Rádió nonprofit magyar

A rögzített tartalmak minősége – a jelenlegi technikai színvonalat figyelembe véve 
– nem tekinthető „stúdió” minőségűnek, az audiovizuális anyagok formátumának ki-
alakításakor kizárólag a „kutathatóság” szempontjait vettük figyelembe. 

3.  a poliTikai és közéleTi magazin mûso-
rokban megjelenô nézôi Telefonok és 
rövid szöveges üzeneTek vizsgálaTa 

A kvantitatív és kvalitatív módszertani elemeket ötvöző vizsgálat középpontjá-
ban az interaktív (hallgatói/nézői SMS-eket és telefonhívásokat fogadó) politikai 
és közéleti műsorszámok álltak. Az elemzett programok jól körvonalazható politi-
kai preferenciákkal rendelkeznek. A Klub Rádióban csak éreztették a műsorveze-
tők, de a többi műsorban, kiváltképpen az Echo TV adásaiban, már nyíltan vállal-
ták is politikai szimpátiájukat. A műsorokba betelefonálók és SMS-küldők általá-
ban a saját pártállásuknak megfelelő televíziók és rádiók adásaiban tárták a nagy-
közönség elé a többségében ellenőrizetlen információkra épülő, indulatoktól sem 
mentes észrevételeiket. Véleményeik túlnyomó része mind tartalmi, mind stiliszti-
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kai szempontból alacsony színvonalú volt. A vizsgált műsorokban törvénysértő vé-
lemények is megjelentek, amelyek elsősorban különböző kisebbségeket sértettek.

Az Iroda a Testület felkérésére [1131/2008. (VI. 25.) sz. határozat] megvizsgálta az in-
teraktív politikai és közéleti műsorszámokat, a befogadók által beküldött SMS-eket 
és a telefonon érkező véleményeket. A vizsgálat folyamán a megjelenő nézői és hall-
gatói véleményeket tartalmi és stilisztikai szempontból is elemeztük, de a fentiek 
mellett analizáltuk a műsorszámok szerkesztési, valamint moderálási gyakorlatát is. A 
kutatás módszertana a kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzési metodika együttes 
alkalmazására épült. Külön figyelmet szenteltünk az esetlegesen törvénysértő üzene-
tekre, telefonos véleményekre. 

a vizsgálat mintája és módszertana
A minta összeállításánál arra törekedtünk, hogy minden jelentősebb nézettséggel, 
hallgatottsággal rendelkező, politikai véleményformálásra alkalmas műsor bekerül-
jön a vizsgálatba. Az időszak kiválasztása során ún. művi héttel dolgoztunk, célunk 
az volt, hogy a vizsgált öt nap egy szélesebb időintervallumot fogjon át. A televíziós 
műsorok közül nagyító alá vettük az ATV Fórum, a Hír TV Vonalban és a TV2 Mokka 
című magazinműsorát, valamint az Echo TV Kibeszélő című programját. A rádiókban 
közzétett interaktív műsorszámok közül analizáltuk a Klub Rádió Megbeszéljük és a 
Pont FM Keljfel Jancsi! címet viselő produkcióját.

Az SMS-ek vizsgálata során két módszert alkalmaztunk. Egyrészt mérőszámokat 
rendeltünk az üzenetek mellé, ezek között a két legfontosabb az üzenetek lehetsé-
ges politikai irányultsága és az SMS-ben szereplő személyek, főként politikusok ne-
vei voltak. A mérőszámok regisztrálásán túl, az SMS-ek kvalitatív analízisén keresz-
tül közelebb kerültünk az SMS-ek olyan jellemzőihez is, melyeket a kvantitatív muta-
tók homályban hagytak. Ezek alapján megállapításokat tehettünk az egyes televíziók 
SMS-írói közti különbségekről és az üzenetek nyelvezetének sajátosságairól. A bete-
lefonálós műsorokról a kódolóknak rövid átiratot kellett készíteniük. Az olyan részek, 
amelyek vélhetően törvénysértő elemeket tartalmaztak, minden esetben szó szerint 
kerültek leírásra. Bár az átiratok kellő részletességgel bemutatták az egyes műsorok 
tartalmi, stilisztikai és hangulati jellemzőit, belehallgatásokkal is mélyítettük ismerete-
inket. Az elemzés során mind a betelefonálók mondanivalóját, mind a műsorvezetők 
válaszait részletesen elemeztük.

Interaktivitás a rádióban és a televízióban
A rádiókban és a televíziókban előforduló – és egyre terjedő – interaktivitásnak több 
lehetséges és egymással versengő definíciója található meg a szakirodalomban. Olva-
satunkban azt tekintjük interaktivitásnak, amikor a néző vagy hallgató hozzá tud szól-
ni az adott műsorhoz, amikor a kommunikációs csatornákon megtörténik a közvet-
len és azonnali visszacsatolás, vagyis az üzenetek áramlása egyirányúból több irányú-
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vá válik. A talk show-k és egyéb könnyed műfajokon kívül a politikai vitaműsorokban 
is szerepet kap az interaktivitás. A vélemények sokszínűsége, a politikán és közéleten 
kívüli személyek nézőpontjainak megjelenése fontos lehet a demokrácia fejlődése 
szempontjából. A technikai lehetőség árnyoldala, hogy az élő műsorokban nehezebb 
elkerülni a törvénysértő vagy más módon aggályos kijelentéseket. Talán ennek tudha-
tó be, hogy az ORTT-hez az elmúlt években számos panasz érkezett, melyekben a rá-
diók és televíziók interaktív műsoraiban elhangzottakat, megjelenteket kifogásolták.

Magyar ATV – Fórum
Az ATV minden nap 18:15-18:45 óra között tűzte műsorra a véleményformáló politi-
kai magazinját. Az adást a vizsgált időszakban Dési János, Fodor János, Németh Pé-
ter és Vicsek Ferenc vezette. A program középpontjában az interaktivitás állt, a mű-
sorvezető a betelefonálókkal beszélgetett, miközben más befogadók az SMS-sávban 
mondhatták el a véleményüket. A telefonhívás és SMS küldés is emelt díjas telefon-
számokon történt.

A vizsgált időszak alatt 522 rövid szöveges üzenetet mutatott be az ATV, főként 
az ismétlésekkel tartották állandó „mozgásban” az SMS-sávot. A műsorokban ösz-
szesen 300 ismétlést regisztráltunk, ami az összes SMS 57,5 százalékának felelt meg24. 
Az SMS-ek 90 százaléka politikai témákkal foglalkozott, melyeknek csak egyharma-
da (29,5%) kapcsolódott a műsorvezető által felvetett kérdéskörökhöz. A politikai 
témákkal foglalkozó üzenetek 56 százaléka a baloldali-liberális táborral értett egyet 
(„A fidesz miért nem arulja el hogy kormanyra kerülve mit venne vissza? A csa-
ládi potlékot munka Nélküli segélyt 13 havi nyugdíjat gyermektelenséget bün-
tetné?”25), közel kétötöde (37,5%) a jobboldali retorika mentén nyilatkozott meg 
(„Cirkuszi felállásnak sem lenne rossz az új Gyurcsány kormány!!!Károly.bá”), 6,5 
százaléka pedig egyik politikai erővel sem értett egyet („Drága Honfitársaim! Egyet 
ne felejtsünk! Elosztani csak azt lehet amit megtermeltünk! Sajnos ma Magyaror-
szágon pártállástól függetlenül dolgozni és adót fizetni kell”). 

24   Az SMS-ek különböző mutatóit mindig a beérkezett üzeneteket alapul véve közöltük. Amennyiben ettől eltértünk, azt külön 
jeleztük. 

25   A rövid szöveges üzeneteket szó szerint, az esetleges nyelvhelyességi és helyesírási hibákkal együtt közöltük. Törekedtünk 
arra, hogy a kiválasztott példák retorikai és tartalmi szempontból is jellemzőek legyenek a műsorban közzétett szöveges 
üzenetekre.
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1. ábra – A Fórum c. műsorban (Magyar ATV) megjelenő SMS-ek politikai színezete (%)

Az üzenetekben legtöbbször említett személy Gyurcsány Ferenc volt (29,6%) („Igen 
Gyurcsány miniszter úr legyen erős és kitartó! Ezt üzenem a jobboldali pártoknak!”), 
a miniszterelnököt Orbán Viktor követte (23,2%) („Az ember akárhová néz minden-
hol a Fidesz nyomul a mai nap híre hogy Orbán 2 a népszerűségi listán Mi lesz en-
nek a vége? Csoda hogy a Fletó ideges? Hogy lehet így kormányozni? Persze hogy 
becsúszik néhány hiba Gab”), majd a „kormány általában” állt a harmadik helyen 
(20,8%), („Vajon fölkészült- e a magyar lakosság arra hogy most már »valódi refor-
moknak« nézzen elébe? Bizonyos hogy nem és ez a következő kormány helyzetét 
elég nehézzé teszi”), végül a Fidesz zárta a sort (12,8%) („A FIDESZ MEGINT „FELJE-
LENTŐ KÖZPONTOT HOZ LÉTRE A KORMANYPARTOK MEGALAZASARA KÉRDE-
ZEM AZ ILLETÉKES OMBUDSMANT HOGY TEHETI- E EZT A FIDESZ? MILYEN ALA-
KOK EZEK? Ed”). Az üzenetek egytizede valamely más SMS-re reagált.

Az ATV-n bemutatásra került SMS-ek csak minimálisan váltották be a vitafórum 
szerepüket. Az emberek egymástól függetlenül, mintegy bekiabálva mondták el vé-
leményüket, általában érzelmileg túlfűtött üzenetek útján. A szövegek meghatáro-
zó hányada olyan információkat állított be tényként, melyek nehezen verifikálhatók 
vagy köztudottan hamisak („A Fidesz elsopro gyozelme betudhato a szamitogepek 
manipulalasanak Latsd a Gyilkos szamok cimu filmet Elgondolkodtato film volt 
Partatlan”). 

Az elemzés során a médiatörvény szempontjából aggályos üzeneteket is találtunk. 
Mindkét SMS sérthette a magyarországi romákat: „Nem a börükszine miatt nem ve-
szik fel Őket hanem a mentalitásuk miatt Aleh”, „Hónapokig segítettem 3 roma 
csöppséget a családja kirabolt hálából”. Az elsőként idézett üzenetet az ATV három-
szor ismételte meg.

56,0%
37,5%

6,5%

Baloldali, liberális Jobboldali Mindent elutasító
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A telefonos hozzászólások a fentiektől eltérő képet mutattak. A műsor mindig az 
adott nap témáinak bemutatásával kezdődött, melyeket a műsorvezető részletesen 
ismertetett. A vizsgálat folyamán többször előfordult, hogy politikán kívüli témák is 
terítékre kerültek, például az italüzletek éjjeli nyitva tartásának megszüntetése a XV. 
kerületben. Az általunk összeállított művi hét alatt nem találkoztunk olyan témával, 
amely a kormányra vagy az SZDSZ-re vetett volna rossz fényt. Ezzel ellentétben több 
olyan ügy is előfordult, amely egyértelműen negatív színben tüntette fel az ellenzék 
legnagyobb pártját (pl.: „Orbán megint megállítaná az állami beruházásokat”.) A 
betelefonálók nem tértek el számottevően a megadott témáktól, ugyanakkor azok 
is elmondhatták véleményüket, akik más problémákat vetettek fel. A műsorvezető 
és a betelefonálók között általában viták alakultak ki, továbbá a Fórum számos eset-
ben engedett be olyan véleményeket, amelyek máshol nem kaphattak volna teret. 

Több olyan műsorkészítői megnyilvánulást is regisztráltunk, melyek nem feleltek 
meg a politikai-közéleti műsorokkal szemben támasztott követelményeknek. A bete-
lefonálók többsége baloldali-liberális beállítottságúnak tekinthető, amit a műsorveze-
tők csak alkalomszerűen próbáltak a jobboldal véleményének bemutatásával ellensú-
lyozni. A megjelenített álláspontok majdnem kétharmada (61,3%) támadta a Fideszt.

2008. május 22. 18:38:31
Idős nő: (elcsukló hangon) „Hát aranyos én nyolcvankét éves vagyok, de a szívem 

szakad meg ezért a Gyurcsány Ferencért, hogy így beszélnek emberekkel.”
Dési János: „Hát tudja egy politikusnak sok mindent ki kell bírnia.”
Idős nő: „Ki kell bírni de hát ezek emberek akik ezeket mondják? Ezek nem em-

berek!”
Dési János: „Miért ne lennének emberek? Ne tessék már...”
Idős nő: „Higgye el, hogy ezek nem emberek...”
Dési János: „Emberek, csak rossz modorú emberek.”
Idős nő: „Az állatot is jobban tudja idomítani, mint az ilyen embereket. Nyolc-

vankét évesen Isten bizony én jól élek. Beosztom a nyugdíjamat.”
Dési János: „Helyes.”
Idős nő: „És én nem szeretném az Orbánt látni az életembe, hogy Ő legyen kor-

mányon.”
A betelefonálók negyede bírálta a kormányt, illetve a jelenlegi és a volt kormány-

pártokat. (A véleményalkotók több mint tizedéről megállapíthatatlan volt, hogy me-
lyik politikai tábort támogatja.)

2008. április 28. 18:38:02
Miklós: „A főcímek mindig arról szólnak, ami éppen nem a közvéleményt fog-

lalkoztatja. Önök kiragadnak főcímeket, ami főcím számomra nem jelent semmit. 
Például, ami fontos az emberek számára, amiről kéne beszélni, hogy mi történt ak-
kor, amikor Kapolyi László vagy Keller László megbízást ad, hogy hallgassuk le már 
ezeket az embereket, mi történik velük …”

Fodor János: „De hát ön most vélhetően nem mond igazat.”
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Miklós: „Nem mondok igazat?”
Fodor János: „Én meghallgattam a Kapolyi Lászlót, és ő nem adott soha megbí-

zást arra, hogy hallgassa le azokat az embereket. Én azért nem akarok ezekbe a 
dolgokba belemenni, mert ön hisz valamit, meg más is hisz valamit, és nem tudjuk, 
hogy mi az igaz. Nem tudhatja, hogy mi az igaz.”

Miklós: „Ön szerint mi az igaz, ki adott megbízást?”
Fodor János: „Honnan tudja? Önnek adták a megbízást? Látott valamilyen pa-

pírt? Csak kérdéseket teszek fel. Nem szeretek olyan dolgokról beszélni, ahol nem 
tudjuk az igazságot.”

Miklós: „Én láttam papírt igen. A Magyar Nemzetben.”
Fodor János: „Értem.”
Miklós: „A Magyar Nemzetben láttam ezt a papírt.”
Fodor János: „És azt gondolja, hogy az a papír, ami megjelenik a Magyar Nemzet-

ben, vagy a Népszabadságban az igaz?”
A „gyűlöletkeltő” megszólalásokat cáfolták, illetve elítélték, ugyanakkor így is az in-

dokoltnál nagyobb teret kaptak a sértő vélemények.
2008. május 30. 18:24:52
József: „Jó estét kívánok, József vagyok. Üdvözlöm a nézőket és Önt is! Nagyon-

nagyon belém vágták a bicskát a tegnapi rádiót hallgatva, a monoki, úgymond 
lumpenproletárok. Pénzt vagy életet címszó alatt. Követelik az általuk meg nem 
termelt javakat, amit a magyarság megtermelt. És ezt egy réteg, aki nem akart, 
nem akar és a jövőben sem akar majd. Ezek követelődznek leginkább, holott 
olyan nagyon-nagyon sok magyar ember, aki ténylegesen kidolgozta az életé …”

Németh Péter: „József, tisztázzunk most valamit: maga cigányozik?”
József: „Nem.”
Németh Péter: „Hanem?”
József: „Nekem uram mindegy, hogy az az élősdi ember …”
A műsorkészítők gyakran tettek fel olyan kérdéseket, amelyekkel beszélgető part-

nerük szájába adták a választ. A legfontosabb problémát azonban az jelentette, hogy 
a telefonálók nagy része színvonaltalanul fogalmazta meg véleményét – a műsorban 
élőszóban szereplő nézők jelentős része kevés vagy téves információra alapozva ön-
tötte szóba érzelmektől sem mentes álláspontját.

Echo TV – Kibeszélő
Az Echo TV Kibeszélő című programja sokban hasonlít az ATV interaktív műsorához. 
A produkciók szerkezete azonos, a műsorvezetők (Németh Miklós Attila, Pörzse Sán-
dor) a stúdióban ülve fogadják a nézők telefonjait, miközben a képernyő alján futnak 
a beküldött rövid szöveges üzenetek. Az Echo Televízió alapdíjas szolgáltatásként biz-
tosítja mind a műsorba történő betelefonálást, mind az SMS küldést. 

A vizsgált időszakban 1095 rövid szöveges üzenetet mutattak be, melyeknek 
55,6 százaléka számított ismétlésnek. Az üzenetek közel kétharmada foglalko-
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zott politikai témákkal, valamint mindegyik érintette a műsorban felvetett kérdé-
seket. A politikai kérdésköröket tárgyaló üzenetek döntő többsége (87,2%) a jobb-
oldali állásponttal azonosult. („Érdeklödnék, hogy hol lehet jegyet venni a cirkusz 
parlamentuszba? Meg szeretném nézni feri bohocot,veres büvész, ludás bajnait 
matyit,koka mokat,kuncze macit” stb.). A második leggyakoribb (7,4%) álláspont a 
teljes politikai paletta elutasítása volt („Egyik kutya,masik eb!Mar orszagunk,a ma-
gyar nép halalra itéltetett!Mindenki csak a sajat zsebét tömi,a magyar nép 60 %-a 
éhhalal küszöbén all!Ki törödik vele?nné”), míg 5,4 százalék a baloldali nézetekkel 
értett egyet („Én azért orbannak nem felejtem el az apeh rendörséget!”). 

2. ábra – A Kibeszélő c. műsorban (Echo TV) megjelenő SMS-ek politikai színezete (%)

A legtöbb SMS a baloldalt szidalmazta. A rövid szöveges üzenetekben legtöbb-
ször szereplő személy Gyurcsány Ferenc volt (33,9%) („VAN JÖVŐKÉP!!! : Orbán Vik-
tor mögött állni, amikor azt mondja, utánam! Felépiteni újra ezt a bolslib isten-
telenség- és Gyurcsány-katasztrófa sújtotta szép hazát, mint a világháborúk után! 
Üdv: Tettrekész”). A miniszterelnököt a kormány (16,5%) („Aktiv kormányzás?, ma-
gasabb nyugdij,és kereset? Ennyit már kár hazudni! S.”) és az MSZP (9,7%) („A Fleto 
elleni kamu önmerénylet elég gyengécskére sikeredett!Vajon mi lesz a következő 
mszp-mutatvány?!csicso.”) követte a sorban. Utánuk Orbán Viktor (9,3%) („Csak OR-
BÁN Viktor és csapata lehet a mi megmentönk. Isten áldását rájuk.”), a Fidesz (7,2%) 
(„Gondolkodás!Szégyen hogy a Fidesz elhatárolódik a Jobbiktól! Ébresztő! Berna-
dett”) és az SZDSZ (6,8%) („A MAGYAR EMBEREK SZÉGYENE HOGY ILYEN PART 
MINT AZ SZDSZ, BEKERULHET A MAGYAR PARLAMENTBE. BOJTAR.”) következett a 
legtöbbször szereplő személyek és szervezetek listáján. Az SMS-ek 4,3 százaléka re-
agált egy másik, az Echo Televízión megjelent üzenetre. Megállapítható, hogy a Ki-

5,4%

87,2%

7,4%

Baloldali, liberális Jobboldali Mindent elutasító
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beszélő című műsor SMS-sávja nem vált a nyilvános vita színterévé, az üzenetek írói 
többségükben egymástól függetlenül adták közre a véleményüket.

Az Echo TV programján megjelenő SMS-ek között több olyat is találtunk, amelyek 
felbukkanása aggodalomra ad okot. Az említett SMS-ek két csoportra oszthatók: 
az első kategóriába tartozók különböző módon próbálták megsérteni a célpontja-
ikat („Szennyszörnyetegek hintaztatnak bennünk az orszaghazabol amig el nem 
kabulunk.”), a második szekcióba olyan „írások” tartoztak, amelyek burkolt vagy nyílt 
formában fizikai fenyegetést jelenítettek meg, jellemzően a kormányzat ellen („Ha a 
NÉP FELKEL, ti biztos LEFEKSZETEK! Nyomorult HAZAARULOK!Maya”).26

A műsor elején – a témák felvezetésével és értékelő kommentálásával – kétséget 
sem hagytak a műsorvezetők afelől, hogy a jobboldal értékrendjét tartják előbbre va-
lónak. Ezek után nem meglepő, hogy szinte csak és kizárólag jobboldali vagy magu-
kat nemzeti radikálisnak nevező telefonálók véleményét hallhattuk.

2008. április 28. 18:30:58
Pörzse Sándor (az új miniszterekről): „(...) Lesz Bajnai Gordon. Őrá emlékezhet-

nek, ő annak a Hajdúbétnek volt a tulajdonosa, amely, hát több baromfival, illet-
ve libával gazdálkodó ember tönkre menetéért felelős, és aztán többen öngyilko-
sok is lettek. Bajnai Gordon ezt eddig még megúszta. (...) Szűcs Erika ő a szociális 
és munkaügyi tárcát vezeti majd. Több miskolci kollégám egyszerűen azt mondta, 
hogy ilyen a mesében sincsen, hogy Szűcs Erikát ilyen nulla teljesítmény után mi-
niszternek nevezik ki …”

A műsorvezetők egyetértettek az elhangzó álláspontokkal, melyek természetesen 
összhangban álltak mind a többi betelefonáló, mind az SMS-írók véleményével. Az 
Echo munkatársai egyetlen alkalommal sem próbálták meg megjeleníteni a baloldal 
álláspontját, vagy más módon kiegyensúlyozni a beszélgetést.

2008. május 22. 18:48:42
Ferenc: „El kellene már gondolkodni azon, hogy jó-e az ország, és vajon nem hor-

doz-e magában nemzetbiztonsági kockázatokat az a gyakorlat, hogy kettős állam-
polgárok komoly vezető pozíciókat tölthessenek be. Ugyanis megkérdőjelezhető 
az ország iránti lojalitásuk. Erre van élő példa: Eörsi Mátyás, Haraszti Miklós stb. 
Én ezt megszüntetném.”

Pörzse Sándor: „Ők izraeli-magyar állampolgárok?”
Ferenc: „Kettős állampolgárok. Az ország iránti lojalitásuk a nullával egyenlő.”
Pörzse Sándor bólogat.
A fentieken túl, teret adtak több olyan megszólalónak is, akik burkoltan vagy nyíl-

tan szidalmaztak különböző népcsoportokat. A fenti kategóriába tartozó gyűlölet-

26   Az ORTT-hez érkező, interaktív műsorokkal foglalkozó panaszok három adó műsorát érintették. A Hír TV-n és Klub Rá-
dión kívül az Echo TV-n futó programokkal kapcsolatban fogalmazódtak meg aggályok. A Kibeszélő SMS-sávjában futó 
üzeneteket két alkalommal vizsgálta az Iroda. Áprilisban három napot, júniusban pedig egy napot vett górcső alá. Mind-
két vizsgálat a jelenlegivel megegyező eredménnyel zárult: az Echo TV-n alkalmazott moderálási gyakorlat hiányosságaira 
hívta fel a figyelmet. 



73

kiemelkedô jelentôségû ügyek

1

3
4
5
6
7
8
9

10
m

keltő/sértő kijelentéseket nem ítélték el, nem „hallgattatták el”, nem keverték le a 
képviselőjét.

2008. április 28. 18:50:35
József: „Egy olyan táblázat van itt előttem, hogy … én nem zsidózni akarok. Egy-

általán nem zsidózásról van szó, mert bárki más, bármelyik ország megtette vol-
na, az akkor az nagyon-nagy probléma lett volna, hogy ennyire nyomul a magyar 
közéletben, a magyar piacon.”

Pörzse Sándor: „Most mire gondol?”
József: „Hát azt, hogy a legfontosabb piacokon, a legfontosabb területeken már 

teljesen izraeli uralom van. Mondok egy pár érdekeset, például gyógyszeripar, in-
gatlanfejlesztés … (részletesen kifejti, hogy szerinte hol, mekkora az izraeli tőke 
benyomulása, majd áttér egy másik témára). Na itt volt egy óriási nagy forduló-
pont 2002 csalásával, a választási csalással. Azóta megy lefelé a szekér kegyetlenül.”

Pörzse Sándor: „József, itt elbúcsúzom. Ezeket itt lehetne sokáig folytatni. Ne-
kem is lenne hozzátenni valóm, de egyszerűen nincs rá idő. Az első rész lejárt, pár 
perc múlva jövünk vissza.”

A betelefonálók többször olyan tényekre alapozták a véleményüket, melyek igaz-
ságtartalma megkérdőjelezhető. Mivel ezek a kijelentések műsorvezetői korrigálás 
nélkül hangzottak el, a nézőkben az a kép alakulhatott ki, hogy az elhangzott infor-
mációk akár helytállóak is lehetnek.

2008. április 28. 18:43:05
Ferenc (Gyenesei Istvánról): „Komoly osztogatások voltak a választás előtt a vi-

déki falvakban, konkrétan 1-1 milliócskát minden további nélkül kaptak, minden 
igénybejelentés nélkül az őrá szavazó önkormányzatok.”

Pörzse Sándor: „Igen?”
Ferenc: „Természetesen. Úgyhogy őneki azért még itt az igazságszolgáltatással 

lesznek még dolgai Kaposváron a Somogy Média ügyben. Úgy néz ki a dolog.”
Pörzse Sándor: „Úgy legyen!”
Összefoglalva elmondható, hogy a nézők mind az SMS-ekben, mind betelefonáló-

ként olyan véleményeket fogalmaztak meg, melyek egyrészt ellenőrizetlen informá-
ciókra épültek, másrészt pedig szélsőséges érzelmek által vezéreltnek számítottak. A 
műsorvezetők a munkájukkal nemcsak teret adtak ezeknek az indulatoknak, hanem 
támogatták is a megjelenésüket.

Hír TV – Vonalban
A Hír TV interaktív műsora hétfőtől csütörtökig fél hattól fél hétig kerül adásba. A 
programot a vizsgált időszakban Csintalan Sándor és helyettese, Ókovács Szilvesz-
ter vezette. A betelefonálás és az üzenetküldés is alapáras szolgáltatásnak számított.

A vizsgálati időszak alatt 351 rövid szöveges üzenetet regisztráltunk, amelyek 53,8 
százaléka volt ismétlés. A beérkezett írások 85,2 százaléka foglalkozott politikai té-
mákkal, melyek közül mindegyik kapcsolatban állt a programokban terítékre ke-
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rülő kérdésekkel. A politikai ügyekkel foglalkozó üzenetek 84,1 százaléka a jobbol-
dalt támogatta („ENNÉL SZOMORUBB DOLGOT EL SE LEHET KÉPZELNI,AMIKOR 
A KORMÁNY ELLENSÉGE A SAJÁT NÉPÉNEK.A SZOCI SZAVAZOK MIKOR FOG-
JAK MAR ÉSZREVENNI,HOGY A VAKHITÜKÉRT ÉS HÜSÉGÜKÉRT CSERÉBE ÖKET 
UGYANUGY KIFOSZTJAK,SEMMIBE VESZIK??!TELJESEN HÜLYÉT CSINALNAK 
BELÖLÜK,ÉS U.OLYAN FÖLDÖNFUTO RABSZOLGAT.UFOP”), 15,2 százaléka egyik 
politikai platformot sem preferálta („KIABALUNK IGAZAT, HAZUGSAGOT, ISME-
RÜNK BÜNÖZÖT, ARTATLANT, A TÖRVÉNYT ÉS TÖRVÉNYESSÉGET HANGOZ-
TATJUK, DE MI VALTOZIK ETTÖL? BARMEDDIG LESZÜNK VONALBAN JOBB NEM 
LESZ”). Egyetlen SMS-t regisztráltunk a vizsgált időszakban, ami a baloldalt erősítette 
(„NYUGI,NYUGI!LESZ MÉG 4.GYURCSANY KORMANY IS,2010-BEN.ÉS 5.,2014-BEN.
MERT ADDIG NEM ENGEDJÜK EL,AMIG VIKTORISTA SASKAJARAS FENYEGETI AZ 
ORSZAGOT…”). 

3. ábra – A Vonalban (Hír Televízió) megjelenő SMS-ek politikai színezete (%)

Az írásokban legtöbbször előforduló személy Orbán Viktor volt (26%) („OR-
BÁN VIKTOR MINISZTER ELNÖK ÚR A BEFEKTETÖKKEL TÁRGYAL AZ ADÓ 
CSÖKKENTÉSEKRÖL! EZ A VÉG ELVTÁRSAK ! »ATTILA A HUN«”), a Fidesz elnökét 
Gyurcsány Ferenc kormányfő követte (20,5%) („GYURCSÁNY ÚR! NEM IGAZ SZA-
VAKKAL KORMÁNYOZNI EGY NEM IGAZ ORSZÁGHOZ VEZET! DENIBÁ”), majd az 
SZDSZ (17,8%) („AZ MSZP,SZDSZ RÖL LEHETNE MINTÁZNI A VILÁG LEGNAGYOBB 
ÖNELÉGÜLTEN VÁDASKODO SZEMFÉNYVESZTÖ PITI ÁLNOK BUKOTT POLITI-
KA SZOBRÁT,DE MILYEN ANYAGOT ANYAGOT ÁLDOZZUNK FEL??”) és a kormány 
(15%) („A POLGÁRI OLDAL HANGSÚLYOZZA, BÁRMILYEN POLITIKUSAINK IS VAN-

0,6%

84,1%

15,2%

Baloldali liberális Jobboldali Mindent elutasító
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NAK A LÉNYEG MINDIG:ADOTT PÁRT KORMÁNYZATI MUNKÁJA MIT JELENT A 
MAGYARSÁG SZÁMÁRA.A SZOCLIB BUKTA!!”) zárta a sort.

A Hír TV üzenetküldői között nem alakult ki semmiféle eszmecsere, nem reagáltak 
egymás véleményére. A Vonalban műsor SMS-sávjában tehát nem jelent meg a nyil-
vános vita.

Az adott nap témáit részletesen – illusztrációk és bejátszások segítségével – ismer-
tették. A témák bemutatásánál értelmezték és véleményezték is a különböző kérdés-
köröket a műsorvezetők.

2008. május 5. 17:30:49
Csintalan Sándor (a kormányprogramról): „…Itt az ideje, hogy ez a kormány el-

húzzon, és politikailag megbukjon, különös tekintettel Gyurcsány Ferencre. És ez 
nem valami személyes érzület, félre ne értsék. Úgy gondolom, hogy rendkívül kár-
tékony a tevékenysége …”

A műsorban a hozzászólás hosszát két percben szabták meg, ami lehetővé tette, 
hogy a többi vizsgált műsorhoz képest több embert szólaltassanak meg. A műsorve-
zetők a program folyamán többször részletesen is kifejtették véleményüket az egyes 
kérdésekről, amiből kiderült, hogy a jobboldal támogatói. Mivel az esetek többségé-
ben a betelefonálók is konzervatív érzelműek voltak, így mindig egyetértettek egy-
mással és a műsorvezetőkkel is. 

2008. május 6. 18:23:31
Béla: „Jó, hogy kialakították ezt a kisebbségi kormányzást, de én akkor meg-

mondtam, hogy ez csak kész bohóckodás az egész.”
Csintalan Sándor: „Béla, Ön egy zseni.”
Béla: „Semmiféle probléma nem lesz. Most még jobban vezeti az SZDSZ a kor-

mányt, mint azelőtt.”
Csintalan Sándor: „Oké. Köszönöm Béla. Visszhall.”
A műsor folyamán beszélgetések alakultak ki a műsorvezetők és a betelefonálók 

között. Az egymás utáni megszólalók reflektáltak az előzőekre, folytatták mások 
gondolatmenetét. A betelefonálók a véleményük kialakításában és megfogalmazá-
sában követték a többi vizsgált adónál megszokott gyakorlatot, azaz kevés informá-
ciót felhasználva, érzelmi alapon alkottak véleményt. A Hír TV-ben nem regisztrál-
tunk egyetlen aggályos megszólalást sem. A durva kifejezéseket és sértő véleménye-
ket valószínűleg a megjelenés előtt kiszűrték mind az SMS-ek, mind a betelefonálá-
sok terén. 

A Vonalban című műsor készítői moderálták a közzétett véleményeket, ugyanak-
kor a hozzászólások színvonala alacsony volt, továbbá a Hír Televízió produkciója az 
elemzett programok többségével egyetemben, nem tett eleget az objektív, ténysze-
rű és kiegyensúlyozott tájékoztatás normáinak. 
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Klub Rádió – Megbeszéljük
A Klub Rádión futó műsor elődje a Kossuth rádió programján szerepelt, ahonnan Bol-
gár Györggyel együtt került az új „helyére”. Az elemzett időszakban ketten vezették 
a Megbeszéljüket: Bolgár György és Dési János. A programot minden délután 16:10-
től 18 óráig sugározták. A televíziós műsorokhoz hasonlóan, itt is a betelefonálóké 
a főszerep, a műsor célja, hogy a hallgatók véleménye minél nagyobb közönséghez 
jusson el. A fentieken túl, az adott nap témáihoz kapcsolódóan, rövid interjúkban po-
litikusokat vagy közéleti személyeket szólaltattak meg. Gyakran hosszabb beszélge-
tések, esetenként viták is kialakultak a műsorvezetők és a hozzászólók között. A ma-
gazinműsor majdnem kétórás (110 perc) hosszából következik, hogy a kialakult viták 
a többi programhoz képest lényegesen hosszabbak voltak – előfordultak tíz percet 
is meghaladó eszmecserék. A betelefonálók gyakran reflektáltak az előttük szólók 
mondataira, és ebből a szempontból a nyilvános vita tereként értelmezhető a Meg-
beszéljük. A többi programtól eltérően, a Klub Rádió „fórumában” felmerült témák 
nem kizárólag a politikai szféra történéseiből toborzódtak. Több beszélgetés a bíró-
ságok és az egészségügy általános helyzetét járta körül. 

A betelefonálók véleménye általában közelebb állt a baloldali, liberális retorikához. 
A hozzászólók 59,3 százaléka értett egyet a jelenlegi kormányzat nézőpontjával, 25,9 
százaléka egyik politikai csoportosulást sem támogatta, míg 14,8 százaléka az ellen-
zékkel szimpatizált. A műsorvezetők is ismertették véleményüket mind a témákkal, 
mind a hozzászólásokkal összefüggésben. Álláspontjuk is sok esetben egyezett az el-
lenzék kritikusainak véleményével.

2008. április 28. 17:11:07
János: „Rendkívül fölháborított a múlthéti nemzeti banki elnököknek a beszá-

molója.”
Dési János: „Merthogy?”
János: „Egy ember, ha valakiről kritikát mond, akkor először a saját magáról 

mond kritikát. Elmondott mindent, hogy a kormány mit csinál rosszul, de, hogy a 
monetáris politikában, hogyan segítették volna, vagy hogy kellett volna segíteni a 
kormányt, erről egy árva szó nem esett, pedig ez az ő kompetenciájuk.”

Dési János: „Most melyik nemzeti bank elnökről beszélünk, mert négy is fellé-
pett.”

János: „Mind a négy. Egyedül a Surányi célzott arra, hogy például a túl erős fo-
rint, ami a Járai úrnak a … hogy mondjam a hobbija. Az szerintem százmilliárd 
kárt okozott … nem egy, több száz milliárd kárt okozott az államháztartási hiány-
ban. Tehát, ha én nekem túl erős a forint, akkor az azt jelenti, hogy a hazai vál-
lalkozók az importtal szemben hátrányos helyzetben vannak, és az exportálók az 
exporttal szemben hátrányos helyzetben vannak. Tehát a monetáris politikának 
egyetlen célja van …”

Dési János: „Az infláció az egyik fontos célja, az infláció leszorítása.”
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János: „Az inflációnak a védése. Hanem kettős célja van: segíteni kell a kormány-
program megvalósítását is és a versenyképességet is. A monetáris politika nagy-
ban elő tudja segíteni.”

Dési János: „Így van.”
Meg kell jegyeznünk, hogy mind a műsorvezetők, mind a betelefonálók kulturál-

tabb formában fejtették ki az álláspontjukat, mint azt a többi vizsgált adónál tapasz-
taltuk. A radikális vélemények teljesen hiányoztak a rádió műsorából, ugyanakkor a 
többi vizsgált műsorral egyetemben politikai szempontból elfogult volt a Megbeszél-
jük című műsor is. 

Pont FM – Keljfel Jancsi!
A Pont FM reggeli három és fél órás műsorát minden nap Fiala János vezeti. A Keljfel 
Jancsi! az összes többi vizsgált műsortól gyökeresen eltér. A különbség egyik oka, 
hogy a Pont FM adása nem betelefonálós véleményműsor, mint a többi elemzett 
adás, hanem olyan program, amelynek legmeghatározóbb specifikuma a könnyűze-
ne, melyet telefonos hozzászólások és a műsorvezető kommentárjai szakítanak meg. 
A betelefonálókon kívül politikai és közéleti személyekkel folytatott rövidebb telefo-
nos interjúkat is hallhatunk a műsorban.

A vizsgált időszakban mind a műsorvezető, mind a betelefonálók többször olyan 
hangnemben és stílusban nyilvánultak meg, ami egy közéleti véleményformáló mű-
sorban megengedhetetlen. Fiala arrogáns, felsőbbrendűséget sugározó megszólalá-
sai olyan hozzászólásokra késztették a betelefonálókat, melyekhez hasonlóakat más-
hol nem tapasztaltunk („buzi”, „zsidó”, „kretén”). Az említett kategóriába tartozó te-
lefonokat a műsorvezető minden esetben azonnal lekeverte, majd gyakran kommen-
tálta azokat – tovább bőszítve ezzel a hallgatóságát. 

2008. május 14. 06:52:03
Betelefonáló: „Jó reggelt kívánok! Kíváncsi lennék arra, hogy ezek az öregasz-

szonyok így délután, vagy estefelé …”
Fiala János: „Unatkoznak.”
Betelefonáló: „Tudnák-e hozni, mint amit ma reggel hoztak, vagy mint amit reg-

gelente hoztak. Mert az parádés, komolyan mondom.”
Fiala János: „Unatkoznak. Az élet ideje már elmúlt, a halál még nem jött el. A ket-

tő közötti mezsgyén itt a határsávban, itt a Keljfel Jancsi! Megpróbálnak szórakoz-
ni vele. Amióta ilyen emberbarát vagyok, és már nem is ráz a kerítés … hát hadd 
legyen nekik egy jó napjuk.”

A műsor folyamán többször olyan helyzet alakult ki, hogy a hallgatók szitkozó-
dó hozzászólásaira lenézően, cinikus hangnemben válaszoló műsorvezető újabb és 
újabb obszcén hozzászólásokat gerjesztett, melyekre ismét hasonló módon reagált. A 
program hallgatása során kiderült, hogy a műsorkészítők alkalmaznak ugyan előszű-
rési technikákat, ám ezek hatásfoka nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.
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2008. május 22. 08:13:54
Férfi: „Maga csak …” (lekeverik)
Fiala János: „Ez a maga csak, ilyen mondattal például itt nem lehet érvényesül-

ni … Először is ön … Még egy ilyen telefon, és megmosom a számat. Aztán fo-
gat mosok.”

Idős nő: „Adjon az isten fiatalúr …” (lekeverik)
Fiala János: „Na akkor, hát akkor fogat mosok, csak, hogy érezzék azt, hogy innen 

legalábbis tiszta lehelet jön.”
Betelefonáló: „Hülye!”
Fiala János (elektromos fogkefével fogat mos, amitől a hangja is megváltozik): „Ez 

a polgári engedetlenség. Hogy gyerekkoromban miért nem volt elektromos fog-
kefe? Hogy miért nem volt hamarabb rendszerváltás?”

2007-ben már vizsgáltuk a Keljfel Jancsi! adásait. E felmérés a jelenlegihez hason-
ló megállapításokat tett, miszerint a Pont FM műsora nem teljesíti a hír- és magazin-
műsorokkal szemben támasztott követelményeket. A kommunikáció sajátosságai mi-
att a felmerülő politikai témák csak felületesen kerültek kitárgyalásra. (Megjegyez-
zük, elvétve tartalmas beszélgetések is kialakultak a betelefonálók/riportalanyok és 
a műsorvezető között.)

TV2 – Mokka
A TV2 reggeli interaktív műsora minden nap 7 órakor jelentkezik ötven percben. A 
vizsgált időszakban Jakupcsek Gabriella és Azurák Csaba vezette az adásokat. A mű-
sorvezetők a közélet és a politika szereplőivel beszélgettek, miközben a képernyő 
alján lévő sávban egymást követték a nézők által beküldött szöveges üzenetek. (Az 
üzenetküldés díja alapáras volt.) A felmérés során 622 üzenetet regisztráltunk, me-
lyeknek mindössze 2,3 százaléka volt ismétlés, ami azt valószínűsíti, hogy a Mokkába 
érkezett a legtöbb SMS. Megállapítható, hogy a Mokka rendelkezik egy üzenetkül-
dő törzsgárdával, amelynek tagjai minden reggel mobiltelefont ragadnak, és hozzá-
szólnak az aktuális műsorhoz.

Az SMS-ek több mint háromnegyede (80,8%) foglalkozott politikai kérdésekkel, de 
mivel a műsor egésze (Mokka és Koffeinmentes Mokka) nem csak politikai témákat 
tűz napirendre, így az összes SMS kevesebb, mint egyhatoda (14,6%) kapcsolódott a 
programban felvetett kérdésekhez. Az üzenetek több mint tizede (13,3%) reagált va-
lamely korábbi SMS-re, vagyis a nézők arra használták a Mokkát, hogy a műsor témá-
itól függetlenül is megosszák politikai nézeteiket a külvilággal. Az írások egyharmada 
a jobboldalt támogatta („puki te magyon hülye! a vörösök egymast is nyirjak, ha 
érdekük ezt kivanja, Rajkot, Nagy I-t is kivégezték. Juli”), negyede a baloldali-liberá-
lis értékeket tartotta szem előtt („Te honnan veszed hogy Orban Úr meg fog felelni 
az ország elvárásának?! Miféle ember az, aki azon töri a fejét, hogy hogyan sz. jon 
az ország fazekába? Béla M”), míg a legnagyobb tábor (38,5%) egyik politikai cso-
portosulást sem támogatta („Gyülölöm a politikat, és akik ennek élnek! Vilagban 
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maradnak és mint a veszett kutyak csonton marakodnak! Eszitek a libamajat, az 
emberek a csirka labat! Alex)”). A Mokka SMS-sávja volt politikai értelemben a vizs-
gált műsorok között a legkiegyensúlyozottabb.

4. ábra – A Mokkában (TV2) megjelenő SMS-ek politikai színezete (%)

A TV2 reggeli műsorának SMS-eiben legtöbbször megjelenő személy Orbán Viktor 
volt (33,8%), a Fidesz elnökét Gyurcsány Ferenc követte (28,6%), majd két párt, az 
SZDSZ (13%) és az MSZP (12,3%) zárta a sort.

Tapasztalataink szerint a TV2 nem csak előszűrést végzett az SMS-ekben, hanem 
esetenként a moderálásért felelős személy kommentálta is a közzétett üzeneteket (A 
(…)!!TRO (Komolyan gondolta, hogy ez lemegy?- a szerk.)). 

A kereskedelmi csatorna közéleti műsorában többször is előfordultak a médiatör-
vény normáit sértő üzenetek. Valamennyi problematikus üzenet valamely népcso-
port elleni burkolt gyűlöletkeltést szolgálta („Hát éljen a Gárda, nemzetünk álma, 
érettük száll ma sikra a nép, hát éljen a hös, aki romáktól megvéd, feláldozza ér-
tünk a hü életét! Béla Munkács”).

A Mokka hozzászólói – a többi műsor SMS-küldőihez hasonlóan – a saját vélemé-
nyüket próbálták meg egy-két indulatos mondatban a nyilvánosság tudtára adni. Az 
üzenetekben leírt információkat nem ellenőrizték a szerkesztők, így kontrollálatlanul 
jelenhettek meg olyan tények, melyek igazságtartalma megkérdőjelezhető.

Interaktív programok szabályozása külföldön
Az elemzés részeként feltérképeztük az európai társszervezetek interaktív műsorok-
kal kapcsolatos szankcionálási gyakorlatát, illetve rákérdeztünk a témával összefüggő 
tapasztalataikra. Egyetlen, a megkeresésünkre reagáló ország sem számolt be gya-
kori törvénysértésekről, sőt panaszokról sem. A legtöbb helyen a műsorszolgáltatók 

25,9%

36,6%

38,5%
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komoly apparátust tartanak fent azért, hogy megszűrjék a programba kerülő üzene-
teket. A ciprusi rendszer a legszigorúbb: a betelefonálótól elkérik a lakcímét, ottho-
ni telefonszámát, a személyigazolvány számát, valamint megkérdezik, hogy mit sze-
retne hozzáfűzni a műsorban elhangzottakhoz, majd az adatok verifikálása után visz-
szahívják, hogy élőben is elmondhassa véleményét. A többi országban a ciprusinál 
gyengébb, de – a tapasztalatok szerint – a hazainál hatásosabb eljárást alkalmaznak.

Az európai uniós szabályozás szerint minden, az adott médiumban megjelenő tar-
talomért a műsorszolgáltatót terheli a felelősség. Az általunk megkérdezett társ-
szervezetek nagy része ezen általános szabály alapján jár el az interaktív műso-
rokkal kapcsolatban felmerülő kérdések esetében. Két országban, Romániában és 
Máltán külön ajánlás foglalkozik a hallgatói és nézői véleményeket megjelentető  
műsorszámokkal. A máltai médiahatóság szabályozása szerint a 21:00 előtt, tehát a 
gyermekek által is nézett és hallgatott idősávban közzétett műsorok készítőinek kü-
lönösen nagy gondot kell fordítaniuk a törvények betartására. A máltai hatóság aján-
lásának egy további eleme, hogy a kommunikátor az esetlegesen vulgáris nyelveze-
tet használó hozzászólókkal szemben sem engedheti meg magának, hogy hason-
ló hangnemben nyilatkozzon. A szerkesztőknek minden műsor elején és a program 
alatt is jelezniük kell, hogy csak a megfelelő nyelvezetet használó hozzászólók fog-
nak adásba kerülni. A műsorszolgáltatóknak kötelességük lehetőséget biztosítani a 
válaszadásra azon személyeknek és csoportoknak, amelyeket megszólítottak, vagy 
valamilyen módon támadtak a programjaikban.

A romániai gyakorlat kissé különbözik a többi európai országban tapasztalt megol-
dástól. Keleti szomszédunknál, ha valamilyen törvénybe vagy jó ízlésbe ütköző hozzá-
szólást tesznek közzé a rádiók vagy a televíziók, a CNA behívja konzultációra a műsor-
készítőket annak érdekében, hogy a továbbiakban elkerülhetők legyenek az aggá-
lyos esetek. A legproblémásabb ügyekben, a máltaihoz hasonló módon, a műsorszol-
gáltatók helyet biztosítanak a sértett fél számára, hogy kifejthesse a véleményét, illet-
ve a műsorvezetők az incidenseket követően gyakran kérnek nyilvánosan bocsánatot.

az interaktivitás helyzete a rádiós és televíziós műsorokban
A demokráciákban – ideális esetben – a közvélemény állandó ellenőrzés alatt tartja a 
hatalom birtokosait, és ennek egyik megnyilvánulása lehet az interaktív műsorokban 
megjelenő véleménycsere. A fenti programokban kaphatnának helyet, kerülhetné-
nek napvilágra azok a marginális nézetek, különleges, egyedi szempontok, amelyek 
más módon nem juthatnának nyilvánosságra. A civil kontroll erősödését és az embe-
rek politika iránti érdeklődésének növekedését váró optimista jövőkép azonban in-
gatag pillérekre épült. A fenti elvárások helyett az interaktív véleményműsorokban a 
műsorvezető és a betelefonáló vagy üzenetküldő számos kötelező szabály alól men-
tesítve mondhatja el véleményét, amely a legtöbb esetben pártos, illetve érzelmek-
től és indulatoktól sem mentes. A műsorkészítők nyíltan felvállalják a politikai hova-
tartozásukat, aminek egyik legjobb bizonyítéka, hogy a műsorokban szinte kizárólag 
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az adott program politikai beállítódásával szimpatizáló emberek teszik közzé véle-
ményüket. A vizsgált műsorszámokban csak elvétve alakultak ki valódi viták, az ese-
tek többségében a műsorvezető és a betelefonálók együtt szidalmazták a politikai el-
lenlábasaikat. A műsorok között természetesen megrajzolhatók árnyalatnyi különb-
ségek. A szélsőséges megnyilvánulásoktól gyakorlatilag mentes Klub Rádión hallható 
Megbeszéljük-től és a Hír TV Vonalban című adásától az ATV és a TV2 műsorain ke-
resztül, a műsorvezetők politikai irányultságát a lehető legnyíltabban vállaló, gyakran 
radikális álláspontokat is megjelenítő Echo TV Kibeszélő programjáig terjedt a ma-
gyarországi interaktív műsorok palettája. Külön kategóriát képezett Fiala János mű-
sora a Pont FM csatornán, mely több, példa nélküli megnyilatkozásnak is helyet biz-
tosított mind betelefonálói, mind műsorvezetői részről. A fentiek alapján nem meg-
lepő, hogy ezek a programok a legkevésbé sem töltik be idealizált szerepüket, nin-
csenek hatással sem a politikai eseményekre, sem a közéletben előforduló vitákra. 

A vizsgált műsorokban lehetséges törvénysértéseket is feltártunk, amelyek legtöbb-
ször a kisebbségek elleni gyűlöletkeltésben öltöttek testet. A már idézett hozzászólások 
és SMS-ek jelenléte azt bizonyítja, hogy a meglévő moderálási gyakorlatnál szigorúbb 
szűrést igényelnének a beérkező vélemények. Végül megjegyezzük, a műsorok legna-
gyobb problémája a kiegyensúlyozatlanságon és esetenként a törvényi szempontból 
aggályos hozzászólásokon kívül az, hogy a programok színvonala igen alacsonynak 
mondható – sem tartalmi, sem stiláris szempontból nem érik el a közéleti műsoroktól 
elvárható minimális szintet sem. További gondot jelent, hogy a vizsgált műsorok kiala-
kult negatív arculata miatt azok, akik releváns információval vagy színvonalasan meg-
fogalmazott véleménnyel állhatnának elő, nem fogják a fenti műsorokat igénybe venni 
üzeneteik publikálására. A vizsgált műsorok tehát jelenleg nem töltik be azt a szerepet 
demokráciánkban, amelyre hivatottak lennének, továbbá – a fentiekben taglalt okok-
ból – a jövőben sem lesznek részei a hatalom civil kontrolljának.

4.  a danubius és a sláger rádió országos 
kereskedelmi jogosulTságok pályázTa-
Tásának elôkészíTése

A két országos kereskedelmi rádiós földfelszíni műsorszolgáltatási jogosultság a 
műsorszolgáltatási szerződések alapján 2009 novemberében lejár. Az ORTT a 2008. 
évben - a jogszabályi háttér által biztosított keretben - megkezdte a jogosultságok 
újrapályáztatásának előkészületeit.

Tekintettel a két országos kereskedelemi rádiós műsorszolgáltatási jogosultság 2009. no-
vemberben történő lejártára, az ORTT Irodája a Testület 1306/2008. (VII. 15.) sz. határozata 
alapján a 2008. év második felében megkezdte a pályáztatási eljárás előkészítését.
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Az előkészítő munka folyamán az Iroda a Testület által rögzített műszaki-megva-
lósíthatósági kérdések, valamint piaci összefüggések feltárására külső szakértők be-
vonásával dolgozta ki a főbb sarokpontokat. A döntési javaslatokat tartalmazó ösz-
szeállítás október hóban került benyújtásra a Testülethez. A testületi üléseken lefoly-
tatott érdemi viták eredményeként formálódó döntéshozatalt azonban „megakasz-
totta” az Rttv. módosítására vonatkozó T/6829 sz. törvényjavaslat, amelyet  2008. de-
cember 8-án fogatott el a Magyar Köztársaság Országgyűlése. A törvénymódosítás 
azonban nem lépett hatályba, azt Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre 
az Alkotmánybíróságnak küldte meg.

(A Testület 2009. januári első ülésén ismételten tárgyalta a Sláger Rádió Zrt. és a Da-
nubius Rádió Zrt. jogosultságainak pályáztatásáról szóló előterjesztést, és a 118/2009. 
(I. 8.) számú határozatával úgy döntött, hogy a döntés-előkészítő anyagban foglalt 
határozati javaslatról, az Országgyűlés által elfogadott T/6829. számú törvényjavas-
latra vonatkozó  alkotmányossági vizsgálat eredményének ismeretében, az AB dön-
tés meghozatalát követően alakítja ki végleges álláspontját.)

5.  az mTv zrT. m2-es csaTornájának  

digiTális áTállása

A Testület az MTV Zrt. kérelmére 965/2008. (VI. 4.) számú határozatával, a határo-
zatban rögzített feltételekkel és ütemezéssel tudomásul vette, hogy a Magyar Te-
levízió Zrt. m2 műholdas műsorszolgáltatása analógról digitális sugárzásra áll át 
július 1-jétől.

A Magyar Televízió Zrt 2008. február 4-én érkezett megkeresésében az m2 digitális 
sugárzásra történő átállításához a Testület hozzájárulását kérte, egyben rögzítette az 
m2 analóg adás leállásához kapcsolódó elképzelését, ütemezését.

A Testület a 2462/2006. (XI. 8.) sz. határozatával javított 1928/2006. (IX. 6.) sz. határo-
zatával a Magyar Televízió műsorszolgáltatási jogosultsága érvényességi idejének le-
jártakor 2006. október 1. napjával 10 évre meghosszabbította az m1 és m2 műsorszol-
gáltatási jogosultságokat. A műsorszolgáltatási jogosultság megújításakor a MTV Zrt. 
Kuratóriuma levélben arról tájékoztatta az ORTT-t, hogy egyre több nézőt veszít az 
MTV a digitális műholdas sugárzás hiánya miatt. A Közalapítvány rögzítette, hogy az 
m2 digitális adása esetén a jelenleg használt csatornák bővítését támogatja.

A Testület a fenti határozatában az alábbiak szerint rögzítette a Magyar Televízió Rt. 
műholdas (m2) műsorszolgáltatási jogosultságának sugárzási paramétereit:
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1. táblázat

műhold eutelsat hot Bird 3

Pozíció 13 kelet

Transzponder 71-es számú

Frekvencia 12,13026 GHz

Polarizáció Horizontális

Sávszélesség 33 MHz

Fő hangvivő 6,5 MHz („m2” – mono)

Hangsegédvivő 7,02 MHz („m2” – sztereó)

7,20 MHz („m2” – sztereó)

7,74 MHz (MR Bartók – sztereó)

7,92 MHz (MR Bartók – sztereó)

A határozat szerint: „Tekintettel arra, hogy várhatóan a műsorszolgáltatási jo-
gosultság következő 10 éves időtartama alatt megy végbe az analóg földfelszíni 
rendszerről a digitális földfelszíni rendszerre történő átállás, a Műsorszolgáltató 
köteles az ebből fakadó nemzetközi és Európai Uniós kötelezettségeknek, továb-
bá a jogszabályváltozásból adódó kötelezettségeknek a Testület felhívására ele-
get tenni. 

A Műsorszolgáltató a digitális átállás során köteles együttműködni a Testülettel, 
és elősegíteni azt, hogy a Műsorszolgáltató földfelszíni műsorszolgáltatása mie-
lőbb elérhető legyen digitális műsorszórás útján.”

A Testület 2006-ban meghozott határozata szerint az m2 műsorszolgáltatási jogo-
sultsága analóg paraméterekkel került rögzítésre.

Az ORTT az alábbi két szempontból vizsgálta meg az m2 digitális átállásának, ana-
lóg leállásának problémáját:

1.  Egyfelől azt vizsgálta, hogy amennyiben az m2 kizárólag digitális adásra áll át, ak-
kor teljesíteni tudja-e közszolgálati feladatát, azaz továbbra is eljut-e az ország la-
kosságának túlnyomó többségéhez.

2.  Másrészt a digitális átállás a technikai fejlődés által diktált olyan követelmény, 
amely magával hozza, hogy a lakosság egyre nagyobb része fog digitális vételre 
alkalmas vevőkészülékkel rendelkezni, és amennyiben az m2, mint közszolgálati 
műsorszolgáltató nem lép a fejlődés útjára, és nem alkalmazkodik a kor követel-
ményeihez, akkor ezáltal nézőket fog veszíteni. 

Az Rttv. 132. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg az m2 műso-
rának terjesztési feltételeit:
„132. § (3) A Magyar Televízió a pályázat után egy országos földfelszíni terjeszté-

sű – amelynek frekvenciahasználati feltételei megegyeznek a törvény hatálybalé-
pése előtt az MTV1 műsorként megjelölt műsorszolgáltatás feltételeivel – és egy 
másik országos terjesztésű műsort szolgáltat.
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(4) A (3) bekezdésben másodikként meghatározott műsorszolgáltatás műszaki, 
gazdasági és jogi feltételeinek vizsgálata után a megvalósítás módjáról a Testület 
dönt, a kuratórium véleményének figyelembevételével úgy, hogy a műsorszolgál-
tatást a törvény hatálybalépését követő tizenegy hónapon belül meg kell kezde-
ni, és az MTV2 egy hónapon át a jelenlegi és az új terjesztési lehetőséget egyaránt 
használja. Az átállás során a Magyar Televízió mindvégig két programot szolgáltat.”

Az ORTT álláspontja szerint a jogszabályban hivatkozott új terjesztési lehető-
ség a szabad hozzáférésű műholdas műsorszórás, az m2 műsorának műholdra vi-
telekor a műsor kizárólag analóg módon került terjesztésre. Később ugyanezen a 
transzponderen (műholdas csatornán) már – párhuzamosan – analóg és DVB-S szab-
vány szerinti digitális formában is. 

A Magyarországra irányuló szabad hozzáférésű műholdas műsorszóró rendszer ré-
vén végzett műsorszolgáltatás (mint amilyen az m2 is) Magyarország teljes terüle-
tén szabadon fogható, függetlenül attól, hogy ugyanazon műhold analóg vagy digi-
tális jeleit vesszük. Az analóg és a digitális vétel között lefedettség szempontjából te-
hát nincs különbség.

Az ORTT megvizsgálta, hogy miként érintené a kizárólag digitális sugárzásra törté-
nő átállás az m2 elérhetőségét, illetve, hogy ennek következtében csökkenne-e a mű-
sorszolgáltatást elérni képes lakosok száma, figyelembe véve, hogy a lakosság számá-
ra a jelenlegi állapothoz képest nem jelenthet szignifikáns többletterhet az m2 mű-
sorához való hozzájutás.

Az ORTT vizsgálatai eredményeképpen megállapította, hogy az egyéni analóg bel-
téri egységgel rendelkező fogyasztókat leszámítva (amely a lakosság elenyéző és 
csökkenő részét érinti) a digitálisan terjesztett m2 azonos ellátottságot biztosít, mint 
az analóg terjesztésű.

Fentiek alapján a Testület megállapította, hogy az m2 a digitális átállását követően 
is eleget tesz az Rttv. 30. §-ában megfogalmazottaknak, és 965/2008. (VI. 4.) számú 
határozatával tudomásul vette a Magyar Televízió Zrt. m2 műholdas műsorszolgálta-
tása analógról digitális sugárzásra való átállásának megkezdését 2008. július 1-jétől, a 
műsorszolgáltató kérelmében megjelölt ütemezés szerint. Így:

2008. július 1-jétől:
-  „m2” műsor üzemszerű továbbítása a mostani (régi) programlebonyolítóból, a je-

lenlegivel megegyező SD 4:3 (MPEG2) formában,
-  „m2” műsor új lebonyolítójának HD (MPEG4-AVC/H264) jele, mely a következő 

teszt időszakban kísérleti jellegű, így a teszt idejére eltérhet az előbbiektől (mé-
rőjelek),

-  „m2” műsor új lebonyolítójának HD-ről lekonvertált SD 16:9 (MPEG2) formátumú 
jele, mely az előzőhöz hasonlóan, a lekonvertálásból adódóan a következő idő-
szakban a kísérleti jellegű HD tartalommal azonos.



85

kiemelkedô jelentôségû ügyek

1

3
4
5
6
7
8
9

10
m

2008. augusztus 8-tól:
-  Az MTV Bojtár utcai bázisán az új (HD) „m2” programlebonyolító, a kísérleti üzem 

után, átveszi a „teljes értékű” lebonyolító szerepét, és ezzel egyidejűleg a jelenle-
gi (régi) leáll.

A digitális programcsomag tartalma ettől a dátumtól:
- „m2” műsor HD (MPEG4-AVC/H264) jele,
-  „m2” műsor új lebonyolítójának HD-ről lekonvertált SD 16:9 (MPEG2) formátu-

mú (HD tartalommal azonos) jele,
-  „m2” műsor új lebonyolítójának HD-ről lekonvertált SD 4:3 (MPEG2) formátu-

mú (HD tartalommal azonos) jele.
A tervezett továbbítás műszaki adatai 2009. október 3-ig:
Műhold: EUTELSAT Hot Bird 8, Pozíció: 13o kelet, Transzponder: 71-es számú, Feladá-

si frekvencia: 17730,26 MHz, Vételi frekvencia: 12130,26 MHz, Szimbólum sebesség: 
27500, FEC:3/4, DVB-S / 4PSK / MPEG2& MPEG4.

A Testület az m2 műsor analóg sugárzásának leállása és digitális sugárzásának beve-
zetése kapcsán kiemelten felhívta a Magyar Televízió Zrt. műsorszolgáltató figyelmét 
arra, hogy e tényt a lakosság felé megfelelő határidőben és módon kommunikálja.

A Testület felkérte a Magyar Televízió Zrt.-t, hogy legkésőbb 2008. július 15-ig tájé-
koztassa a Testületet a digitális sugárzásra történő átállással kapcsolatos tapasztala-
tairól. Visszajelzésében a Magyar Televízió rögzítette, hogy az átállás – intenzív kom-
munikáció mellett – zökkenőmentesen lezajlott.

6.  a magyar rádió zrT. peTôi mûsorának 

„profilválTása”

A Magyar Rádió 2007. június 1. napjától kezdődően megváltoztatta a műsorstruktúrá-
ját oly módon, hogy a Petőfi Rádió elsősorban könnyűzenei műsorokat sugárzó, a fi-
atalabb korosztályt megszólító rádióadó lett. Az arculatváltás miatt folyamatosan ér-
kező panaszok alapján a Testület megvizsgálta a műsorszolgáltatást, majd 2392/2007. 
(XI. 17.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a közszolgálati követelmények nem tel-
jesülése miatt közigazgatási hatósági eljárást indít a Műsorszolgáltatóval szemben.  

A közigazgatási eljárás lezárásaként a Testület 242/2008. (I. 30.) számú ORTT hatá-
rozatában megállapította, hogy a Magyar Rádió Zrt. a vizsgált 2007. szeptember 21-i 
napon megsértette az Rttv.-nek a közszolgálati műsorszolgáltatás tekintetében meg-
állapított követelményeit (23. §), kiemelten a 23. § (3) bekezdésében foglalt rendelke-
zést, mivel a Testület álláspontja szerint az abban megfogalmazott feltételrendszer-
nek a Magyar Rádió valamennyi műsorszolgáltatása tekintetében érvényesülnie kell. 
A Testület az Rttv. 112. § (1) a) pontja alapján felhívta a műsorszolgáltatót a sérelme-
zett magatartás megszüntetésére.
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A Testület egyúttal konzultációt is kezdeményezett a Magyar Rádió Közalapítvány 
Kuratóriumával annak érdekében, hogy közösen értelmezzék a törvényben keretjel-
legűen meghatározott közszolgálati feladatellátás generális és speciális követelmé-
nyeit, közmegegyezésen nyugvó kritériumrendszerét. A Testület az egyeztetés indí-
tó lépéseként a Kuratórium részére megküldte a közszolgálati feladatellátás tekinte-
tében rögzített követelményrendszerét. A Testület véleménye szerint a közszolgála-
ti műsorszolgáltatás: 
–  A társadalom egészének szól, magában foglalva valamennyi csoportját és réte-

gét, erősíti a társadalmi összetartozást, lehetőséget ad arra, hogy valamennyi tár-
sadalmi csoport szabadon kifejthesse véleményét, illetőleg a társadalom más tag-
jai megismerhessék azt.

–  A társadalmi viták fórumaként működik, biztosítja a társadalom egyes csoportjai 
közötti kommunikáció lehetőségét.

– Különös hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők társadalmi integrációjára.
–  Független és elfogulatlan információforrás, pártatlan és hiteles tájékoztatást nyújt 

rendszeres hírműsoraival.
–  Sokszínű, minőségi műsorokat sugároz, különös figyelemmel a nemzeti és egye-

temes kulturális örökségre (a kultúra minél szélesebb körének felölelésével), az 
anyanyelvi, valamint a kulturális identitás szempontjából meghatározó egyéb ér-
tékek megőrzésére és ápolására, oktatási és ismeretterjesztési kötelezettségére és 
a szórakoztatásra.

–  Saját gyártású műsorszámok, valamint független előállítók által készített alkotá-
sok sugárzásával támogatja minőségi hazai és európai műsorszámok létrehozását.

–  Hazai és nemzetközi szinten egyaránt együttműködik más közszolgálati műsor-
szolgáltatókkal, népszerűsíti a hazai kulturális termékeket.

–  Befogadja és alkalmazza az új technológiák nyújtotta módszereket, és lehetőség 
szerint fejleszti azokat.

–  Rendszeresen figyelemmel kíséri a társadalom folyamatait, változásait, igényeit és 
tevékenységét ennek megfelelően alakítja. A változó elemek tekintetében köz-
megegyezés, folyamatos párbeszéd szükséges az érintett szereplők között.

–  Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a kereskedelmi műsorszolgáltatás nem lát 
el, illetve nem képes ellátni.

–  A műsorszolgáltatáson túl egyéb eszközökkel is (pl. rendezvények szervezése, 
könyvkiadás, etc.) megkísérli teljessé tenni közszolgálati feladatainak ellátását.

A Testület sajtóközleményben tájékoztatta a nyilvánosságot a Magyar Rádió mr2 
csatornájának műsora tekintetében kialakított álláspontjáról.

A közigazgatási határozat indoklásában megállapította, hogy a médiatörvény két 
televíziós és egy rádiós közszolgálati műsorszolgáltatót hozott létre, törvényben fel-
jogosított tevékenységükhöz megfelelő műhold-, illetve frekvenciakapacitást, in-
tézményrendszert társított, és meghatározta a kötelezően ellátandó feladataikat is. 
Ugyancsak a médiatörvényben került rögzítésre a közszolgálati műsorszolgáltatók 
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tevékenységét felügyelő, irányító és ellenőrző intézményrendszer. A közalapítvány 
kezelői jogait gyakorló kuratórium többek között jóváhagyja és ellenőrzi a közszol-
gálati műsorszolgáltatási szabályzat érvényesülését, értékeli az elnök tevékenységét, 
az Országgyűlés – mint tulajdonos - évente beszámoltatja a közalapítványokat, az 
ÁSZ ellenőrzi gazdálkodásukat, az ORTT pedig a műsorszolgáltatást felügyeli tartalmi 
szempontból. Az ORTT mindemellett egyetértési joggal rendelkezik a közszolgálati 
műsorszolgáltatási szabályzat, valamint az archiválási szabályzat tekintetében. 

A médiatörvénynek a közszolgálati műsorszolgáltatókra vonatkozó 
feladatmeghatározása azon túl, hogy keretjellegű, „elnagyolt” is. A konkrétság szint-
jén a többéves politikai egyeztetés kompromisszumos megoldásai, illetőleg termino-
lógiai kiforratlanság is tükröződik. A szabályozás 1996-os megalkotása során a jogal-
kotó nem számolt/nem számolhatott azzal, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás a 
médiatörvényben megjelölt platformokon túl is igénybe vesz különböző terjesztési 
lehetőséget (internet, műholdas kapacitások), amely az egyes kapacitásokhoz rendelt 
feladatok ellátásának megváltozását vonhatja maga után.

Az Rttv.-ben a közszolgálati feladatellátás alapelvi szinten került meghatározásra 
(Rttv. 23. §). A jogalkotó ugyanakkor a 29. § (1) bekezdésben a közszolgálati műsor-
szolgáltatási szabályzat körébe utalta az alapelvi rendelkezések teljesülésének, és a 
közszolgálati feladatok ellátása biztosítékainak és érvényesülési rendjének kidolgozá-
sát. A szabályozás e szintjén azonban a jogalkotó erős beleszólási jogot biztosított a 
médiafelügyeletnek annak érdekében, hogy a közszolgálatot érintő tartalmi kérdé-
sekben az érintettek konszenzusával közmegegyezés jöjjön létre a közszolgálati kö-
vetelményeket illetően.

A szabályzat egyrészről belső kódexként működik a közszolgálati műsorszolgál-
tatásban dolgozók számára, másrészről a külvilág felé a törvényi rendelkezéseknek 
megfelelő, minőségi műsorszolgáltatásra jelent garanciát.

A Magyar Rádió a Testület határozata ellen keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróság-
ra, a peres eljárás folyamatban van.
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7.  az rTTv. 7. §-ában rögzíTeTT európai uniós 
kvóTák TeljesíTésének ellenôrzésérôl, 
a megTeTT inTézkedésekrôl és a menTesí-
Tési megállapodásokról

Az ORTT 2008-ban folytatta korábban megkezdett gyakorlatát, 2007. évre vonat-
kozóan is ellenőrizte a műsorszolgáltatók megfelelését a Rttv. 7. §-ban foglaltak-
nak, illetve a mentesítési megállapodások teljesítését, szankcionálta a nem meg-
felelő teljesítést, valamint megvizsgálta és elbírálta a 2008. évre vonatkozóan be-
érkező mentesítési megállapodást kezdeményező kérelmeket.

Magyarország 2004. május 1-jei csatlakozásával az Európai Unióhoz, kötelezettsége 
keletkezett a Tanács 89/552 EGK irányelvének 4. és 5. cikkében meghatározott euró-
pai alkotások sugárzási aránya tekintetében, amelyet az Rttv. 7. § is rögzít. Ennek ér-
telmében a – körzeti és országos – műsorszolgáltatóknak műsoridejük legalább 50%-
át európai alkotások, illetve műsoridejük legalább 10%-át olyan európai alkotások su-
gárzására kell fordítaniuk, amelyet tőlük független előállítóval készíttettek, vagy at-
tól öt évnél nem régebben készült műként szereztek be. Az Rttv. 7. §-a továbbá kö-
telezettséget fogalmaz meg a műsorszolgáltatók számára magyar nyelven gyártott 
műsorszámok sugárzásának aránya tekintetében.

A Testület, figyelembe véve az Európai Bizottság 2006 augusztusában kiadott he-
tedik közleményében foglaltakat, újragondolta és módosította a kvótakötelezettség 
alóli mentesség lehetőségeit és feltételeit, amelyet egy új határozat meghozatalával 
[2761/2006 (XII. 13.)] zárt. A Bizottság által sérelmezett mentességeket, amelyek ha-
táridő kiszabása és feltétel meghatározása nélkül adtak mentesítést a műsorszolgál-
tatók részére, a Testület a jövőre nézve kívánta módosítani, így felvette a kapcsola-
tot valamennyi jelentéstételi kötelezettséggel érintett műsorszolgáltatóval, felhívva 
a figyelmet a mentesség módosított lehetőségére. A Testület az új határozattal össz-
hangban a gyakoribb ellenőrzést, illetve a műsorszolgáltatók jelentésének folyama-
tos figyelemmel kísérését lényeges elemnek ítélte az arányszámoknak való megfe-
lelést illetően, szintúgy a műsorszolgáltatók kötelezését arra, hogy a saját maguk ál-
tal tett vállalásoknak feleljenek meg, és attól a jövőben csak felfelé – a meghatáro-
zott arányszámokhoz közelítve – térjenek el, vagy legalább tartsák fenn az egyszer 
már elért arányt.

A Testület a fentieket figyelembe véve 2008-ban az alábbi műsorszolgáltatások szá-
mára adott részleges, egy évre szóló mentességet a következő ismertetett mértékre:

•  Magyar ATV – AGRO TV-ATV Zrt. (eredetileg magyar nyelvű, független előállító-
val készíttetett alkotások: 5,5%)

•  4!Storytv – Sanoma Digital Media Zrt. (európai művek: 45%, eredetileg magyar 
nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotások: 3%)
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•  HBO és HBO 2 tekintetében is, külön-külön – HBO Zrt.27 (mindkettő műsorszolgál-
tatás vonatkozásában – európai művek: 25%, eredetileg magyar nyelvű művek: 
2%, eredetileg magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotások: 1,8%)

•  fix tv – Mixolid Zrt. (eredetileg magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett 
alkotások: 5%)

•  Spektrum televízió – Spektrum Zrt. (eredetileg magyar nyelvű művek: 8,1%, erede-
tileg magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotások: 5,1%)

•  PAX Televízió – PAX Televízió Zrt. (európai, független előállítóval készíttetett al-
kotások: 1%)

•  Comedy Central – Comedy Central Magyarország Zrt.28 (európai művek: 10%, ere-
detileg magyar nyelvű művek: 10%, európai, független előállítóval készíttetett al-
kotások: 5%, eredetileg magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotá-
sok: 1%)

A műsorszolgáltatások 2007. évben a Rttv.-nek, illetve a mentesítési megállapodá-
soknak való megfelelését a Testület 2008. első negyedévében vizsgálta.

A Rttv. 89. § rendelkezései szerint:
„(4) A műsorszolgáltató a Testület számára az általa megszabottak szerint adato-

kat köteles szolgáltatni különösen
e) a 7. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak teljesítésének ellenőrzéséhez, ideért-

ve az ott meghatározott arányok 7. § (3) bekezdése szerinti fokozatos elérésének 
ütemtervét, indokát.”

A Testület a 2007. év tekintetében a Rttv. 7. § – illetve a mentesítési megállapo-
dásokban foglalt –, valamint a Rttv. 89. § (4) bekezdés rendelkezéseinek megsérté-
se miatt közigazgatási eljárás megindításáról döntött az alábbi műsorszolgáltatók-
kal szemben:

•  Hálózatos Televízió Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Mixolid Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Budapest Televízió Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Vital TV Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Sanoma Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Domino TV Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  TV Paprika Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont és a 7. § megsértése
•  Z+ Zrt. – 89. § (4) bekezdés e) pont megsértése
•  Viasat Zrt. – 7. § megsértése
•  HBO Zrt – 7. § és a mentességi megállapodás megsértése

27   Az HBO illetve az HBO2 műsorszolgáltatója 2008. április 1-jével törlését kérte a nyilvántartásból, e dátumtól nem tartozik ha-
zai joghatóság alá, székhelyét a Cseh Köztársaságba tette át.

28   A Comedy Central Zrt. 2008. október 1. napjával kérte nyilvántartásba vételét, egyben részleges mentesítését a kvóták telje-
sítése alól a 2008. év utolsó negyedévére vonatkozóan.
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•  HBO Zrt – 7. § és a mentességi megállapodás megsértése
•  Spektrum Zrt. – 7. § és a mentességi megállapodás megsértése

A közigazgatási eljárások eredménye:
-  A Testület az eljárást megszüntette a Hálózatos Televízió, az HBO, az HBO2, a 4! 

Story tv, valamint a VIVA műsorszolgáltatások tekintetében.
-  A Testület a Rttv. 112. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az alábbi műsorszolgál-

tatókat hívta fel a sérelmezett magatartás megszüntetésére:
•  TV Deko, 
•  Domino TV
•  fix tv
•  Spektrum Televízió

-  A Testület a Rttv. 112. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a bírságot szabott ki az 
alábbi műsorszolgáltatókkal szemben:
•  Viasat3 1 000 000 Ft
•  VITAL TV  250 000 Ft
•  Budapest Televízió  250 000 Ft

A VITAL TV Zrt. mint műsorszolgáltató megfizette a bírság összegét, a Budapest Te-
levízió Zrt. bírósághoz fordult, a Viasat Zrt. nem fizette meg a bírságot és bíróság-
hoz sem fordult.

A 2009. évre vonatkozóan a Testület az alábbi műsorszolgáltatók részére adott rész-
leges, egy évre vonatkozó mentesítést a következőkben ismertetett mértékig:

•  PAX Televízió – PAX Televízió Zrt. (európai, független előállítóval készíttetett al-
kotások: 1,5%)

•  Magyar ATV – AGRO TV – ATV Zrt. (eredetileg magyar nyelvű, független előállító-
val készíttetett alkotások: 6%)

•  4-es csatorna – SANOMA DIGITAL MEDIA Zrt. (európai művek: 46%, eredetileg 
magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotások: 3%)

•  Comedy Central – Comedy Central Zrt. (európai művek: 10%, eredetileg magyar 
nyelvű művek: 10%, európai, független előállítóval készíttetett alkotások: 5%, ere-
detileg magyar nyelvű, független előállítóval készíttetett alkotások: 1%)

A Spektrum Televízió kérelme tekintetében a döntés – a Testületnek a kérelem ki-
egészítésre való felhívására tekintettel – folyamatban van.

A műsorszolgáltatók 2008. évre vonatkozó teljesítési arányainak ismeretében a Tes-
tület közigazgatási eljárást indít 

•  a Viasat Hungária Zrt.-vel szemben valamennyi, az Rttv. 7. §-ban foglalt arányszám-
tól való elmaradása,

•  a Filmmúzeum Zrt.-vel szemben az európai, független gyártású valamint magyar, 
független előállítóval készíttetett művek arányától való elmaradása,
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•  a TV Paprika Zrt.-vel (TV Paprika és Deko Televízió) szemben a magyar gyártású, 
független előállítóval készíttetett művek arányától való elmaradása,

•  az MTV Networks Magyarország Zrt.-vel szemben a magyar gyártású művek ará-
nyától való elmaradása,

•  a SANOMA DIGITAL MEDIA Zrt.-vel szemben a mentesítési megállapodásban vál-
laltak részleges nem teljesítése,

•  a Spektrum Zrt.-vel szemben a mentesítési megállapodásban vállaltak részleges 
nem teljesítése

miatt, és nyilatkozattételre hívja az érintett műsorszolgáltatókat a közigazgatási eljá-
rás tárgyát, illetve teljesítésüket illetően.

Az egyes műsorszolgáltatók 2008. évre vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
arányait az 5 . számú mellékletben szereplő táblázat tartalmazza.

8. kuraTóriumi sorsolás 2008-ban

A Testület az Rttv. 57. §-ban előírt feladatának eleget téve 2008. március 28-án sor-
solta ki a 222 nyilvántartásba vett és a sorsoláson is képviselt szervezetek közül 
azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak a civil kurátorok delegálására.

Az Rttv. 57. §-a alapján az ORTT évente nyilvántartásba veszi a Magyar Televízió 
Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány 
kuratóriumába jelentkező civil szervezeteket, és közülük kisorsolja azokat, amelyek 
az adott évben a kuratóriumok civil kurátorát delegálják.

Az Rttv. 56. § (1) bekezdésének r) pontja értelmében a Magyar Rádió Közalapítvány 
kuratóriumába és a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumába a határon túli 
szervezetek egy-egy főt delegálnak. A törvény 56. § (2) bekezdésének m) pontja sze-
rint a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába a szomszédos országokban 
működő magyar szervezetek képviselői hét főt, a szórvány magyarságot a Magyarok 
Világszövetségében képviselni jogosult testület egy főt delegálhat. 

A törvény 56. § (1) és (2) bekezdés b) pontja nevesíti a négy történelmi egyházat, 
azokat nem kell nyilvántartásba venni. Ezért nem is kellett teljesíteniük a nyilvántar-
tásba vételhez szükséges feltételeket. A négy történelmi egyház képviselője 2008. 
február 28-án jelezte az ORTT elnökének, hogy a 2008. évi megegyezések alapján kö-
zös jelöltekként kiket delegálnak a kuratóriumokba. 

A törvény 57. § (7) bekezdése szerint: „Ha egy szervezet már élt delegálási jogá-
val, és a vele azonos csoportba tartozó más szervezetek közül van olyan, amely 
még nem delegált, ezen szervezet a kuratóriumi megbízatásának lejártától számí-
tott három éven belül nem vehet részt sem a megállapodásban, sem a sorsolásban.”

Ha valamely szervezet 2005-ben és/vagy 2006-ban és/vagy 2007-ben valamelyik ku-
ratóriumba már delegált képviselőt, akkor az 2008-ban csak abba a kuratóriumba de-
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legálhatott, amelyikben még nem vett részt. A törvényi kizárást a Testület kuratóri-
umra és nem kategóriára érvényesítette. 

Az ORTT Irodájához a 2008. évi kuratóriumi jelentkezés céljából összesen 260 re-
gisztrációs kérelem érkezett a megadott határidőben. Ezek közül a Testület 222 szer-
vezetet nyilvántartásba vett, míg 38 esetben a szervezet nyilvántartásba vételi kérel-
mét elutasította, tekintettel arra, hogy ezek a jelentkezések valamilyen okból nem fe-
leltek meg a jelentkezési felhívásban, illetve a törvényben foglaltaknak. 

A sorsolást az ORTT 2008. március 28-án tartotta meg. 
A sorsolást követően több kifogás érkezett a kuratóriumi sorsoláson részt vevő 

szervezetek képviseletével kapcsolatban, mivel – a korábbi évekhez hasonlóan – is-
mét megfigyelhető volt, hogy nagyszámú civil szervezet úgy adott képviseleti megbí-
zást azonos személynek, hogy a képviselet független szakmai, szervezeti indokai nem 
voltak felismerhetőek. Ez az eljárás kétségeket ébreszt mind a képviselő és az általa 
képviselt szervezet kapcsolatának mélységét, mind a szervezeteknek a médiairányí-
tásban való független részvétele iránti elkötelezettségét illetően.

Az ORTT erre tekintettel 2008 júniusában arra kérte az Országgyűlést [964/2008. (VI. 
4.) számú határozat], hogy a közmédiumok civil ellenőrzésének jelenlegi rendszerét 
a kuratóriumok következő sorsolásáig alakítsa át oly módon, mely hatékonyan biz-
tosítja a független társadalmi ellenőrzést. Ha ugyanis a civil delegáltak kiválasztására 
vonatkozó szabályozás nem garantálja, hogy e delegáltak alkalmasak legyenek a ci-
vil társadalom értékeit képviselni, akkor a civil felügyelet formálissá válik, és nem el-
lensúlyozhatja a parlamenti pártok közszolgálati médiára gyakorolt befolyását. A Tes-
tület jelezte az Országgyűlésnek azt is, hogy amennyiben a jelenlegi szabályozás vál-
tozatlan marad, az ORTT a sorsolás rendjének szabályozásával próbál meg részleges 
megoldást találni a helyzet orvoslására.

(A törvényi szabályozás 2008. december 31-ig nem módosult, így a Testület 10/2009. 
(I. 7.) számú határozatával a 2009-es felhívás szövegét megváltoztatta. Eszerint a sor-
soláson a képviseletre jogosult által meghatalmazott személy is eljárhat, azonban egy 
személy meghatalmazással csak egy szervezet képviseletét láthatja el.)



a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzete

93

1
2

4
5
6
7
8
9
m

1. a panaszbizoTTság mûködése

A 2008. évben 133 eseti bejelentés érkezett a Panaszbizottsághoz. Az eljáró taná-
csok 100 kifogást tárgyaltak, ebből 83 esetben hoztak elutasító állásfoglalást. A 
fejezetben ismertetjük a panaszügyekben hozott érdemi döntéseket, valamint a 
jogorvoslati eljárásban született testületi döntéseket. A panaszok számának ala-
kulása mellett bemutatjuk, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók és az országos 
kereskedelmi műsorszolgáltatók műsorait hány kifogás érte, és hány panaszt nyúj-
tottak be a körzeti és helyi műsorszolgáltatók műsorai ellen.

1 .1 . a panaszok számának alakulása
2008-ban az egyéb panasz intézményét az Alkotmánybíróság 108/B/1997. számú ha-
tározatával 2007. június 30-i hatállyal megszüntette, ennek megfelelően a Panaszbi-
zottság ügyrendje szerint csak a 4. § (1) bekezdése alá tartozó kifogások elbírálására 
van jogosultsága a Panaszbizottságnak. 

A 2008-ban beérkezett 133 panasz közül 100 került az eljáró tanácsok elé. két pa-
naszos visszavonta kifogását, 8 panasz nem a Panaszbizottság, hanem a Testület, 6 
panasz pedig nem az ORTT hatáskörébe tartozott. Egy ügyben a panaszos elhalálo-
zása miatt szűnt meg az eljárás.

h a r m a d i k  f e j e z e t

A tájékoztatás
kiegyensúlyozottságának
helyzete 3
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1. ábra – A panaszok számának havi alakulása

A tárgyalt 110 panasz közül az eljáró tanácsok 83 esetben hoztak elutasító állásfog-
lalást. Az esetek többségében valójában nem volt mód az érdemi vizsgálatra, mert 
a panaszosok vagy nem voltak érintettek, vagy nem fordultak az adást követő 48 
órán belül a műsorszolgáltatóhoz, azaz formai okok miatt kellett a panaszt elutasí-
tani. A panaszosok 23 esetben fordultak fellebbezéssel a Testülethez. A Testület 21 
ügyben jóváhagyta az eljáró tanácsok határozatait, csupán két alkalommal rendelt 
el új eljárást.

A 16 helyt adó állásfoglalás ellen 14 esetben fellebbeztek a műsorszolgáltatók. Két 
esetben a műsorszolgáltató elfogadta a döntést és eleget tett az eljáró tanács által 
előírt kötelezettségnek, és ezek a Kulturális Közlönyben is megjelentek. 11 esetben a 
Testület helyt adott a fellebbezésnek, a többi ügy még folyamatban van.

1 .2 . a panaszbizottság állásfoglalásainak tartalmi ismertetése
A Panaszbizottság eljáró tanácsai által hozott említésre méltó állásfoglalások tartal-
mát és a panaszbizottsági állásfoglalást követő jogorvoslati eljárás legfontosabb ele-
meit az alábbiakban ismertetjük:

1. 23-3-121/2008. számú panaszügy
A Centrum Parkoló Rendszer képviselője kifogásolta, hogy a TV2 Koffeinmentes 
Mokka c. műsorában a műsorvezető egyoldalú, sértő álláspontot fogalmazott meg 
a Centrum Parkoló Rendszer tevékenységéről. Az eljáró tanács a panasznak helyt 
adott és kötelezte a műsorszolgáltatót, hogy ugyanebben a műsorban adjon lehető-
séget a panaszosnak álláspontja megjelenítésére. A műsorszolgáltató az állásfogla-
lással szemben benyújtott jogorvoslati kérelmében vitatta a törvénysértést arra való 
tekintettel, hogy a parkoló társaságok által folytatott gyakorlat az egész társadalmat 
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foglalkoztató olyan kérdés, amelyben a kifogást tevőnek is számos alkalommal volt 
lehetősége álláspontja megjelenítésére. A TV2 levelében azt is leírta, hogy álláspontja 
szerint a panaszban megfogalmazottak kizárólag személyiségi jogi kérdést vetnek fel, 
ezért a Panaszbizottságnak a panaszt hatáskör hiányában az Rttv. 50. § (1) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően el kellett volna utasítania. A Testület 379/2008. (II. 20.) 
számú határozatában elutasította a műsorszolgáltató jogorvoslati kérelmét, és hely-
benhagyta a Panaszbizottság állásfoglalását. A műsorszolgáltató a döntésnek 2008. 
február 29-i műsorában eleget tett. Az eljáró tanács állásfoglalása a Kulturális Köz-
löny 9. számában megjelent.

2. 23-3-125/2008. számú panaszügy
A bejelentő azt panaszolta, hogy az RTL Klub Híradó műsora nem volt tényszerű, 
mert az esetleges adócsökkentésről, panelprogramról faggatták szinte propaganda-
szerűen az MSZP-s képviselőket, miközben említést sem tettek a növekvő munkanél-
küliségről, a magas mértékű államadósságról. Az eljáró tanács a panaszos – mint ál-
lampolgár – érintettségét megalapozottnak találta, de a panaszt elutasította, mert a 
jelzett műsorban az elhangzottakkal ellentétes vélemények is helyt kaptak, és ezért a 
műsorszám nem volt kiegyensúlyozatlan. Az eljáró tanács döntését a panaszos meg-
fellebbezte. Az ORTT 510/2008. (III. 12.) számú határozatában az eljáró tanács állásfog-
lalását helyben hagyta, de annak indoklását megváltoztatta, megállapítva, a panaszos 
nem tekinthető érintettnek, és ezért a Panaszbizottság eljáró tanácsának a panaszt 
érintettség hiányára való hivatkozással el kellett volna utasítania. A Testület e véle-
ményét azzal indokolta, hogy a „kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője vagy 
a sérelmet szenvedett” kifejezésekkel kapcsolatban a jogalkotó szándéka arra irá-
nyult, hogy ha egy, a lakosságot foglalkoztató társadalmi kérdésben a műsorszolgál-
tató egyoldalúan tájékoztat, akkor az adott tájékoztatás vonatkozásában a konkrét 
sérelmet szenvedett, illetve az adott téma vonatkozásában kifejezésre nem juttatott 
álláspont képviselője kifogásával a műsorszolgáltatóhoz fordulhasson. A „kifejezés-
re nem juttatott álláspont képviselőjének” kategóriáját a jogalkotó szándékával össz-
hangban kell értelmezni. Ezt támasztja alá az uralkodó bírói gyakorlat is, amelynek 
értelmében: „Kialakult és egységes a bírói gyakorlat mind a releváns véleményt 
képviselő személy kifogástételével kapcsolatosan, mind pedig a „sérelmet szenve-
dett fél” értelmezése tekintetében. Ez utóbbi esetében a bírói gyakorlat szerint 
az Rttv. 49. § (1) bekezdése második fordulata nem teremtett bárki által érvénye-
síthető kifogásolási lehetőséget. Minimális feltétel a panaszosi minőség megte-
remtésénél az, hogy az elszenvedett sérelem a közreadottakhoz kapcsolódjon, és 
kellően konkrétan megfogalmazható legyen.” (a Fővárosi Bíróság 24.K.31080/2004/9. 
számú ítélete)
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3. 23-3-189/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klub azt kifogásolta, hogy a Magyar Rádió hírműsoraiban valót-
lanság hangzott el, amikor azt közölték, hogy a Dunába is került a Csepelen tárolt 
galvániszapból. Az eljáró tanács állásfoglalásában helyt adott a panasznak, és kötelez-
te a műsorszolgáltatót annak közzétételére, hogy a galvániszappal kapcsolatos állí-
tását egyértelmű bizonyíték nem támasztotta alá. A Magyar Rádió nem élt jogorvos-
lattal az állásfoglalás ellen, és a kötelezésnek 2008. március 5-én eleget tett. Az eljá-
ró tanács határozata a Kulturális Közlöny 8. számában megjelent.

4. 23-3-275/2008. számú panaszügy
A Terror Háza Múzeum főigazgatója kifogásolta, hogy az MTV Híradó műsora – a 
hírigazgató előzetes ígérete ellenére – csupán alig egy perces összefoglalót adott a 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjával kapcsolatos országos rendezvényükről. 
Az eljáró tanács helyt adó állásfoglalása megállapította, hogy: „az MTV Zrt. megsér-
tette a médiatörvény 4. § (1) bekezdését, amikor nem fordított kiemelt figyelmet a 
Kommunizmus Áldozatai Emléknapjának. A közszolgálati televízió nem mutatta be 
kellő súllyal és sokoldalúan az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség részét ké-
pező történelmi időszakot és az annak emléket állító eseményeket.” A műsorszolgál-
tató jogorvoslati kérelmére a Testület 646/2008. (IV. 9.) számú határozatával Ügyrend-
je 20. §-a alapján az állásfoglalást hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntet-
te. A Testület álláspontja szerint a beadvány nem a kiegyensúlyozott tájékoztatás kö-
vetelményének megsértését kifogásolta, hanem elsősorban azt, hogy „[...] Példát-
lan, hogy az MTV számára az emléknap nem vált kiemelt fontosságúvá. Szomorú-
an kell tapasztalnom, hogy a köztelevízió számára a közszolgálat csak névleges, a 
Magyar Televízió hírigazgatójának az adott szava, személyes ígérete pedig nem 
számít.” A panasz tartalmát tekintve nem egyoldalú tájékoztatásról avagy egyet-
len, egyoldalú álláspont megjelenítéséről szólt, így elbírálására a Panaszbizottság-
nak nem volt hatásköre.

5. 23-3-282/2008. számú panaszügy
Egy állampolgár beadványában azt kifogásolta, hogy 2008. február 26-án a Mohácsi 
Városi Televízió által közvetített önkormányzati közgyűlésen több képviselő is nega-
tív kijelentéseket tett személyével kapcsolatosan, valótlant állított egy, a városban 
megtartott demonstráció kapcsán. A panaszos kérte a műsorszolgáltatótól, hogy a 
pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét és szabályait megtartva biztosítson 
neki is megszólalási lehetőséget a következő műsorban, hogy tisztázhassa magát az 
őt ért vádak alól, és álláspontját kifejthesse. A panaszos azt nyilatkozta, hogy kifogá-
sával a műsorszolgáltatót is megkereste, melyre választ nem kapott.

A Panaszbizottság állásfoglalásában a panaszt egyhangú döntéssel elutasította. Az 
indokolás szerint az eljáró tanács megtekintette a kifogásolt műsorszámot, és megál-
lapította, hogy a műsorban a panaszos nevét egy ízben említették, visszautalva a ko-
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rábbi, személyét érintő kijelentésekre, amelyek név nélkül hangzottak el. A Panaszbi-
zottság állásfoglalásában azt is leírta, hogy az Rttv. 4. § (1) bekezdése a közérdeklő-
désre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről szóló tájékoz-
tatás vonatkozásában írja elő a kiegyensúlyozottság követelményét. A panaszos sze-
mélyét érintő kijelentések nem közérdeklődésre számot tartóak, így ezen kijelenté-
sek vonatkozásában az Rttv. 4. § (1) bekezdését a Panaszbizottság eljáró tanácsa nem 
látta alkalmazhatónak.

A panaszos jogorvoslati kérelmet nyújtott be, mert szerinte a Panaszbizottság téve-
sen állapította meg, hogy a kifogásolt műsorban elhangzottak nem voltak közérdek-
lődésre számot tartóak. A Testület 684/2008. (IV. 16.) számú határozatával elutasította 
a jogorvoslati kérelmet, de a Panaszbizottság állásfoglalásának indokolását megvál-
toztatta. A Testület szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének számon 
kérhetősége nem azért nem áll fenn, mert a panaszos személyét érintő, elhangzott 
kijelentések nem közérdeklődésre számot tartóak, hanem azért, mert egyrészt nem 
a műsorszolgáltató szerkesztette a műsort, másrészt nem terheli felelősség a közgyű-
lés ülésén elhangzottak tekintetében. A szerkesztői szabadság része, hogy a közgyű-
lésen felmerült témakörök közül melyekből készít szerkesztett műsort a műsorszol-
gáltató. Arra nézve bármilyen kötelezettséget megállapítani, hogy a közgyűlésen el-
hangzottakból – különösen személyhez fűződő jogok vélt vagy valós sérelmére hi-
vatkozó panasz miatt – önálló szerkesztett műsort kellene készíteni, megalapozatlan. 

6. 23-3-356/2008. számú panaszügy
A Készenléti Rendőrség parancsnoka kifogásolta, hogy a Hír TV hírműsoraiban valót-
lan állítások hangzottak el az egység tömegoszlató fellépéséről. A Panaszbizottság 
eljáró tanácsa 2008. április 2-i állásfoglalásában egyhangúlag megállapította, hogy a 
panasz megalapozott, a műsorszolgáltató megsértette a tényszerű tájékoztatás kö-
vetelményét. A tanács kötelezte a műsorszolgáltatót, hogy az állásfoglalás jogerő-
re emelkedését követően legközelebb sugárzott Híradó című műsorában, felolva-
sás útján, értékelő magyarázat nélkül közleményt tegyen közzé. A közlemény azt 
tartalmazta, hogy a műsorszolgáltató valótlant állított azzal, hogy a 2008. márci-
us 15-i budapesti események kapcsán a tömegoszlatás során szemmagasságban lőt-
ték ki a könnygázgránátokat. A Testület a műsorszolgáltató jogorvoslati kérelmére 
1028/2008. (VI. 5.) számú határozatában megalapozottnak találta a Panaszbizottság 
állásfoglalását, és elutasította a jogorvoslati kérelmet. A döntés ellen a műsorszolgál-
tató bírósághoz fordult, az ügyben ítélet még nem született.

7. 23-3-372/2008. számú panaszügy
A Kormány szóvivője azt kifogásolta, hogy a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című mű-
sorában műsorvezetői korrigálás nélkül hangzott el a FIDESZ-MPP elnökének az az ál-
lítása, hogy Magyarország adósság kockázatának leminősítéséhez semmi köze nem 
volt a népszavazásnak, holott közismert volt a hitelminősítő ezzel összefüggő hivat-
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kozása. Az eljáró tanács a panasznak helyt adott, amely ellen a műsorszolgáltató jog-
orvoslattal élt. A Testület a fellebbezésnek helyt adott és a Panaszbizottságot új el-
járásra kötelezte hivatkozva arra, hogy a tényállás tisztázásához szükséges irat admi-
nisztratív okokból nem volt ismert az eljáró tanács tagjai előtt. A megismételt eljárás-
ban az eljáró tanács elutasította a panaszt, mivel az utólag megismert dokumentum 
szerint a hitelminősítő képviselője a Vasárnapi Újság következő adásában lehetőséget 
kapott álláspontja kifejtésére. Ezt az állásfoglalást a panaszos megfellebbezte. A Tes-
tület – bár négy alkalommal tárgyalta az ügyet – nem hozott az ügyben határozatot, 
nem alakult ki többségi álláspont.

8. 23-3-413/2008. számú panaszügy
A gellérthegyi Szabadság szobor alkotójának dédunokái kifogásolták, hogy az RTL 
Klub XXI. Század c. műsora lebegtetve hagyta a szobor elkészítése körüli legendákat, 
holott rendelkezésére álltak a hiteles dokumentációk. Az eljáró tanács a panaszt el-
utasította. Állásfoglalásában kifejtette egyrészt, hogy a kifogás témája nem tekinthe-
tő az ország lakosságát foglalkoztató társadalmi kérdésnek, másrészt a műsor nem 
tűzte ki feladatául, hogy a valóságot feltárja, és legendákat oszlasson szét. Végezetül 
az állásfoglalás arra is utalt, hogy az eljáró tanács nem foglalkozhat az egyes műso-
rok esztétikai színvonalával. A panaszos tudomásul vette a Panaszbizottság döntését.

9. 23-3-463/2008. számú panasz
A Hungrana Kft. képviselője azt kifogásolta, hogy az MTV Híradó műsora a lefolyta-
tott többszöri konzultáció ellenére sem tett eleget a cégükről közölt valótlan állítá-
sok helyreigazítása iránti kérelmüknek. Az eljáró tanács megállapította, hogy a mű-
sorszolgáltató elismerte hibáját, de a panaszt elutasította, mert a panaszos nem élt a 
számára felajánlott korrigálási lehetőséggel. A döntés ellen – mondván, hogy nem is-
merték el érdemi tévedésüket – fellebbezett a műsorszolgáltató és fellebbezett a pa-
naszos is. A Testület mindkét jogorvoslati kérelmet elutasította és az eljáró tanács ál-
lásfoglalását, annak indoklásával együtt, helyben hagyta. A Testület a műsorszolgál-
tató jogorvoslati kérelmére hozott 1068/2008. (VI. 11.) számú határozatában megálla-
pította, hogy a Magyar Televízió Zrt. jogi képviselőjének a tárgyaláson elhangzott ál-
láspontja érdemben, tartalmát tekintve azonos azzal az „elismeréssel”, mely szerint a 

„panasz érdemi része helytálló”, a panasz pedig érdemben egy valótlan állítás helyre-
igazításának elmulasztására vonatkozott. A panaszos jogorvoslati kérelmét a Testület 
1313/2008. (VII. 15.) számú határozatában elkésettség miatt utasította el.

10. 23-3-480/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klub elnöke beadványában kifogásolta, hogy az MR1-Kossuth Rá-
dió 2008. április 26-án óránként elhangzott hírműsorában – a csernobili katasztrófá-
ra emlékezve – eltúlzott számadatokat közölt a közvetlen áldozatokról. A hírműso-
rokban az hangzott el, hogy a Csernobili Atomerőműben bekövetkezett balesetben 
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több ezren haltak meg, valójában a baleset közvetlen következtében 3 ember vesz-
tette életét, két embert a robbanás ölt meg, egy szívroham következtében halt meg, 
további 28 ember vesztette életét akut sugárbetegség következtében. A Panaszbi-
zottság panaszt egyhangú döntéssel elutasította, azt állapította meg, hogy a „22 év-
vel ezelőtti tragédiában” kitételt a panaszos álláspontjával szemben az eljáró tanács 
tágabban értelmezte. Ebbe a körbe az eljáró tanács szerint nem csupán közvetlenül a 
baleset vonható be, hanem a baleset következtében kialakult radioaktív sugárzásban 
elhunytakkal összefüggésben is joggal állítható tágabb értelemben, hogy a csernobi-
li tragédiában, illetve annak következében haltak meg. Az atomerőműi balesetben, 
illetve az annak következtében fellépő káros sugárzásban pedig az elérhető adatok 
szerint, valóban több ezren haltak meg, bár pontos adatot beszerezni az eljáró ta-
nácsnak nem állt módjában. A fenti értelmezés alapján az eljáró tanács azt állapítot-
ta meg, hogy a műsorszolgáltató nem sértette meg a médiatörvény hivatkozott pa-
ragrafusát, bár kétségtelen, hogy a híradás fogalmazhatott volna a kérdésben pon-
tosabban és egyértelműbben is.

A panaszos jogorvoslati kérelmére a Testület 1012/2008. (VI. 18.) számú határozatá-
ban helyben hagyta az állásfoglalást, és azt állapította meg, hogy a panaszos a kifo-
gásolt műsorszámot félreértelmezte. A hírműsor azon kitétele, miszerint „a 22 évvel 
ezelőtti tragédiában ezrek haltak meg”, tágan értelmezendő, de minden esetre tá-
gabban a panaszos által tévesen megfogalmazott „a baleset közvetlen következté-
ben” kitételtől, mely mondat a hírműsorban egyáltalán nem hangzott el, arra utalás 
sem történt. A rendelkezésre álló források sok részlet tekintetében nem egyeznek, 
pontos adatok, mint a katasztrófáknál általában, Csernobil esetén sem állnak rendel-
kezésre, azonban a Testület álláspontja szerint a panaszos által meghatározott 31 köz-
vetlen áldozatra a csernobili atomkatasztrófa áldozatainak száma semmi esetre sem 
szűkíthető le. A csernobili katasztrófára történő megemlékezés ugyanis nem a köz-
vetlen áldozatokról, hanem – különbségtétel nélkül – a tragédia áldozatairól általá-
nosságban beszélt. 

11. 23-3-723/2008. számú panaszügy
A gödi Városvédők Képviselői csoportjának frakcióvezetője azért fordult panaszával 
a Panaszbizottsághoz, mert az Inside TV hírműsora nem adott tájékoztatást az álta-
luk tartott sajtótájékoztató érdemi információiról. Az eljáró tanács helyt adó állásfog-
lalása megállapította, hogy a műsorszolgáltató a város adósságállományáról közölt 
adatokról nem tájékoztatta tényszerűen és kiegyensúlyozottan a nézőket. A Testü-
let a műsorszolgáltató jogorvoslati kérelmének 1904/2008. (X. 28.) sz. határozatával 
helyt adott, a Panaszbizottság állásfoglalását megváltoztatta, és megállapította, hogy 
a műsorszolgáltató kifogásolt műsorszáma kiegyensúlyozott volt. Az indokolás sze-
rint az Inside TV hírolvasója nem minősítette, és nem kommentálta az általa közölt 
híreket. Az Rttv. 3. § (1) bekezdésben biztosított szerkesztői szabadság lehetőséget 
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ad arra, hogy a műsorszolgáltató önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartal-
mát, melynek keretében dönthet arról, hogy a hírműsoraiban milyen híreket közöl. 

12. 23-3-741/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klub képviselője kifogásolta, hogy a Magyar Rádió Reggeli Króni-
ka műsorában elhangzott hír nem megfelelően dolgozta fel az adatvédelmi biztos 
megválasztásának hiánya miatt Magyarországra érkezett hivatalnok vizsgálódásának 
konkrét okait, a Köztársaság elnökének felelősségét. Az eljáró tanács a panaszt érin-
tettség hiánya miatt elutasította, de a panaszos fellebbezett. A Testület 1522/2008. 
(VIII. 27.) számú határozatával az eljáró tanács döntését helyben hagyta, nem fogad-
ta el a panaszosnak az érintettségére vonatkozó érvelését. A panaszos érintettségét 
azzal kívánta alátámasztani, hogy korábban, – több mint tíz évvel ezelőtt – a pana-
szos által vezetett mozgalom és a köztársasági elnök között véleménykülönbség ala-
kult ki Bős-Nagymaros kérdésében. Ez azonban semmilyen összefüggésben nem áll 
a jelenlegi esettel, nevezetesen az adatvédelmi ombudsman megválasztásával, így a 
panaszos Rttv.-ben megkívánt érintettsége nem állapítható meg. A Testület hivat-
kozott a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.008/2005/3. számú ítéletére, amely az érintett-
ség kérdésével kapcsolatban kimondta: „Az Rttv. 4. § (1) bekezdése és az Rttv. 49. § 
(1) bekezdése az alapelvi sérelmek, valamint a „kifejezésre nem jutatott álláspont 
képviselője”, és a „sérelmet szenvedett” személyi kör között teremt kapcsolatot. 
Az érintettek személyi körének jellemzője, hogy a műsorszolgáltató tájékoztatá-
sa helyzetüket hátrányosan érinti, vagy érintheti. Így a kifejezésre nem juttatott 
álláspont képviselője az a személy, aki nem vehetett részt a tájékoztatásban, a sé-
relmet szenvedett pedig az, aki a műsorszolgáltató tájékoztatása következtében 
más módon szenvedett sérelmet az Rttv. 4. § (1) bekezdése szerintiekben, például 
az akinek nyilatkozatát nem tényszerűen foglalták össze. A kifogás tevői státusz 
nem állapítható meg akkor, ha az érintett személy és az alapelvi sérelem között 
nem mutatható ki közvetlen oksági összefüggés. A műsorszolgáltató információs 
tévedései csak akkor alapozhatják meg az Rttv. 4. § (1) bekezdése szerinti ténysze-
rűségnek, vagy tárgyilagosságnak a sérelmét, amennyiben olyan személy terjesz-
tet elő panaszt, akinek helyzetére a tévedés (téves tájékoztatás) közvetlen ráha-
tással van. Az Alkotmányon nyugvó állampolgári jogokból levezethető tájékozó-
dáshoz való jog követelménye nem teremt az Rttv. 4. § (1) bekezdésén és az Rttv. 
49. § (1) bekezdésén nyugvó közvetlen kapcsolatot az állampolgár (néző) és a mű-
sorszolgáltató között.”

13. 23-3-764/2008. számú panaszügy
A Civil International Nemzetközi Polgári Liga képviselője sérelmezte, hogy az Inside 
TV Híradó műsora elfogultan és egyoldalúan tájékoztatta a nézőket az általa képvi-
selt és másik két szervezet által tartott demonstrációról. Az eljáró tanács – miután a 
műsorszolgáltató nem küldte meg a műsor felvételét és a tárgyaláson sem képvisel-
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tette magát – a helyzetet a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 51. §-a alapján értékelte, mely szerint, amennyiben az ügyfél a hatóság felhívá-
sára nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, és egyhan-
gú döntéssel helyt adott a kifogásnak. Az állásfoglalás indokolása szerint az eljáró ta-
nács az ügyben először 2008. július 28-án tartott tárgyalást, melyen érdemi határoza-
tot hozni nem tudott, mivel panaszolt a tárgyaláson nem jelent meg és a sérelmezett 
műsorszámot sem bocsátotta rendelkezésre. A műsorszolgáltató a 2008. augusztus 
6-ára kitűzött tárgyaláson sem jelent meg, álláspontját sem juttatta el a Panaszbizott-
sághoz, és a sérelmezett műsorszámot korábbi felhívás ellenére sem bocsátotta az el-
járó tanács rendelkezésére. Mivel a műsorszolgáltató a panaszban foglaltakra észre-
vételt nem tett, ezt a Panaszbizottság a panaszos által előadottak elismeréseként ér-
tékelte és erre alapozta állásfoglalását.

A műsorszolgáltató képviselője az állásfoglalással szemben jogorvoslati kérelmet 
terjesztett elő, amelyben arra hivatkozott, hogy augusztus hónapot szabadságon töl-
tötte, ezért nem tudott sem a felvételt bekérő felhívásnak eleget tenni, sem a tárgya-
láson megjelenni. Előadta továbbá, hogy a kért felvételt haladéktalanul postára adja, 
illetve megküldi a panasszal kapcsolatos részletes álláspontját. A Testület 1952/2008. 
(XI. 5.) számú határozatában a megalapozottnak tartotta a jogorvoslati kérelmet a 
következő indokok alapján: A panaszos a 2008. július 15-én illetve a 2008. július 25-én 
postázott felhívásokat szabályszerű értesítés ellenére nem vette át. Erre tekintettel 

– mivel a Műsorszolgáltató műsorát a Testület nem rögzíti – a műsor tartalma sem a 
Panaszbizottság, sem a Testület számára nem volt hozzáférhető. A műsorszolgálta-
tó képviselője – ígérete ellenére – továbbra sem bocsátotta a kért felvételt a Testület 
rendelkezésére, sem az üggyel kapcsolatos álláspontját nem ismertette.

A Testület álláspontja szerint a Panaszbizottság a műsorszám ismerete nélkül nem 
hozhat sem műsorszolgáltatót elmarasztaló, sem felmentő állásfoglalást. Az Rttv. 
rendelkezései szerint a Panaszbizottság a műsorszolgáltatót és a kifogást tevőt meg-
hallgathatja, bármely fél távolmaradása az állásfoglalás meghozatalának nem akadá-
lya. A törvény azonban arról nem rendelkezik, hogy a műsorszám ismeretének hiá-
nya az állásfoglalás meghozatalának nem akadálya. A Testület véleménye szerint a  
4. § (1) bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozottság követelményének érvé-
nyesülését a műsorszám ismerete nélkül sem vizsgálni, sem megállapítani nem lehet. 
Erre tekintettel a Testület a Panaszbizottság állásfoglalását hatályon kívül helyezte. 

Ugyanakkor a Testület álláspontja szerint a műsorszolgáltató súlyosan megsértet-
te az Rttv. 49. § (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, 
ezzel ellehetetlenítette a Panaszbizottság érdemi eljárását. Az előírt adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása miatt, az Rttv. 112. § (1) bekezdés e) pontja, valamint  
135. § (1) bekezdése alapján 1953/2008. (XI. 5.) számú határozatával 100 000 forint bír-
ságot szabott ki a műsorszolgáltatóval szemben. 
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14. 23-3-863/2008. számú panaszügy
Az 5 Kontinens Utazási Iroda képviselője kifogásolta, hogy a Hír TV július 8-án reg-
gel a képernyő alján futó hírcsíkban – kizárólag egy utas bejelentése alapján – meg-
jelentette, hogy az utazási iroda Rodoszon hagyott tíz utast. Az utazási iroda a hírről 
partnerirodáitól értesült. A panaszos úgy vélte, hogy amennyiben a műsorszolgálta-
tó lehetőséget biztosított volna az iroda számára, hogy álláspontját kifejtse, kiderült 
volna, hogy nem az ő hibájuk volt, hogy az utasok lemaradtak a gépről, egyszerű-
en a 150 másik magyar utastól eltérően nem találták meg a chek-in pultot. Az utazá-
si irodát a félrevezető hír rossz színben tüntette fel, ezért július 8-án e-mailben hely-
reigazítást kértek a Hír Televíziótól, azonban megkeresésükre választ nem kaptak. A 
Panaszbizottság a panaszt egyhangú döntéssel elutasította, mert a Hír TV 2008. jú-
lius 8-ai műsoraiban a panaszos által hivatkozott közlemény nem jelent meg. A tár-
gyalás során a panaszos elismerte, hogy a Hír TV adásában nem látta a bepanaszolt 
közlemény megjelenését, melyet a Panaszbizottság sem talált meg az ORTT archívu-
mában. A Panaszbizottság megállapította, hogy a kifogásolt közlemény a televízió-
ban nem, csupán a Hír TV internetes portálján jelent meg, mely tartalmának vizsgá-
lata nem tartozik hatáskörébe.

A Testület a panaszos jogorvoslati kérelmére hozott 1712/2008. (IX. 17.) számú ha-
tározatában megállapította, hogy a panaszban kifogásolt műsorszám nem létezik, a 
portálon megjelent közlemény nem tartozik a hatáskörébe, ugyanis sem a Panaszbi-
zottság, sem a Testület nem állapíthat meg jogsértést a műsorszolgáltató internetes 
hírportálján közzétett információkkal kapcsolatban. Az a tény, hogy az RTL Klub és a 
TV2 a Hír TV-re, mint hírforrásra hivatkozva vette át az anyagot, nem bizonyítja azt, 
hogy a Hír TV valamely műsorában hangzott el a panaszosra nézve sérelmes infor-
máció. A Testület a panaszos jogorvoslati kérelmét elutasította, és a Panaszbizottság 
állásfoglalását helyben hagyta.

15. 23-3-1087/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klub képviselője panaszolta, hogy a Hír TV esti műsorában – megszó-
laltatva két szigetközi polgármestert – egyoldalú véleménynek adott helyt a Sziget-
köz vízellátásával kapcsolatban. Az eljáró tanács – miután megállapította, hogy a ki-
fogásolt mondat nem hangzott el – a kifogást többségi döntéssel elutasította. Pana-
szos fellebbezését a Testület 1905/2008. (X. 28.) számú határozatával – az eljáró ta-
nács megállapításával egyetértve – elutasította. A Testület mind a Hír Televízió Zrt. 
Híradó c. műsorát, mind pedig a Panaszbizottság ülésén lejátszott DVD felvételt meg-
tekintette és megállapította, hogy a panaszos által manipuláltnak vélt DVD felvétel 
teljes egészében megegyezik a műsorszolgáltató által 2008. szeptember 7-én 17 órai 
és 21 órai kezdettel sugárzott Híradóval. A Testület a látottak alapján azt az álláspon-
tot alakította ki, hogy a panaszos által kifogásolt mondat, vagyis „… a II. Gyurcsány 
kormány miatt nem érkezik elengedő víz a Szigetközbe” kitétel a műsorban nem 
hangzott el. 
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16. 23-3-1189/2008. számú panaszügy
A Forrás-Trend Kft. tulajdonosai sérelmezték, hogy az Inside TV „Beszélgetés Fekete 
Zoltán fóti MSZP elnökkel” c. műsorában a riportalanyok hosszasan foglalkoztak sze-
mélyükkel, valamint vállalkozásukkal számos valótlanságot állítva, miközben számuk-
ra nem biztosítottak reagálási lehetőséget.

Az eljáró tanács, miután a műsorszolgáltató nem küldte meg a műsoranyagot, a pa-
naszosok által rögzített felvétel alapján megállapította a törvénysértést és kötelezte 
a műsorszolgáltatót a panaszosok véleményének megjelenítésére.

17. 23-3-1176/2008. számú panaszügy
Állampolgár kifogásolta, hogy a Magyar Rádió műsorközlője a Déli harangszó felkon-
ferálásakor szlovák városnak nevezte a felvidéki Somorját, ezért az elhangzottak hi-
telessége megkérdőjelezhető. Az eljáró tanács a panasznak helyt adott, mert indok-
lása szerint ez a jelzős szerkezet nem fejezte ki, hogy a város többségében magyar la-
kosságú. A műsorszolgáltató jogorvoslati kérelmének helyt adva a Testület 2186/2008. 
(XII. 3.) számú határozatával az eljárást megszüntette, az állásfoglalást hatályon kívül 
helyezte, mivel a panaszos az adott kérdésben nem volt érintett. A panaszos buda-
keszi lakos, levelében nem tett arra vonatkozó utalást, hogy bármilyen kapcsolódási 
pontja volna Somorjával, illetve az ott élő emberekkel. A híradás nem volt rá közvet-
len ráhatással, helyzetét egyértelműen nem érintette hátrányosan, sérelme ennek kö-
vetkeztében nem valószínűsíthető.

18. 23-3-1195/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klub által a Hungária Közalapítvány Kuratóriumába delegált tag az 
Echo TV 2008. október 1-jén sugárzott stúdióbeszélgetést kifogásolta, melynek ven-
dége Veress János (helyesen: Veress László) volt, a Hungária Televízió Közalapítvány 
ellenőrző szervének elnöke, aki a kuratórium szeptember 26-ai üléséről számolt be, 
amelyen a Duna TV Zrt. elnökének, Cselényi Lászlónak a mandátumát meghosszab-
bították. A panaszos sérelmezte, hogy a beszélgetésből nem derült ki, hogy Veress 
Lászlónak a kuratórium ülésén nincs tanácskozási joga, illetve, hogy a Fidesz/KDNP 
elégedetlen Cselényi teljesítményével. A fentiek alapján a panaszos úgy vélte, hogy 
a műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 4. § (1) és (2) bekezdését, mivel a tájékozta-
tás nem volt sokoldalú és a műsorszám politikai mozgalom szolgálatában állt. A Pa-
naszbizottság állásfoglalásában az Rttv. 4. § (1) bekezdésére alapozott panaszt egy-
hangú döntéssel elutasította. A Panaszbizottság állásfoglalásának indokolásában leír-
ta, hogy a műsorszám meghallgatását követően a panaszos akként egészítette ki pa-
naszát, hogy a stúdióbeszélgetés során nem derült ki, hogy az Ellenőrző Testület el-
nöke, a riportalany kérte a kuratórium elnökét, hogy a sértő szavakat használó kurá-
tort utasítsa rendre. A panaszos elismerte, hogy a riportalany jelen volt a kuratóriu-
mi ülésen, így az eljáró tanács megítélése szerint megalapozottan nyilatkozhatott a 
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stúdióbeszélgetés keretében a kuratóriumi ülésen történtekről. Annak a körülmény-
nek – hogy a panaszos állítása szerint – a riportalanynak a kuratóriumi ülésen nin-
csen tanácskozási joga, illetve ennek ellenére mégis felszólalhatott, illetve a leveze-
tő elnököt rendre utasításra kérte fel, a sugárzott stúdióbeszélgetés szempontjából 
nem volt jelentősége. Az eljáró tanács megítélése szerint azok a körülmények, ame-
lyek a kifogásolt műsorszámban nem váltak ismertté a néző előtt, az Rttv. 4. § (1) be-
kezdése szempontjából irrelevánsak.

A panaszos jogorvoslati kérelmében a Testület 2151/2008. (XI. 26.) számú határoza-
tában megállapította, hogy az Echo TV 2008. október 1-jén sugárzott Napi aktuális c. 
műsorszáma nem sértette az Rttv. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat, ezért a Panasz-
bizottság eljáró tanácsa jogosan utasította el a panaszt, döntését pedig megfelelő-
en indokolta meg.

19. 23-3-1089/2008. számú panaszügy
Gyöngyös Város Önkormányzata Polgári Összefogás frakciójának vezetője kifogásol-
ta, hogy a Gyöngyös Városi Televízió Fórum c. műsorában a gumigyár-beruházással 
kapcsolatban a baloldal részéről olyan személy szólalt fel, aki egy országos és helyi 
politikai szervezet tisztségviselője, képviseleti jogosultsággal rendelkezik, ugyanak-
kor a jobboldalhoz köthető személy párttagságán kívül nem rendelkezik semmilyen 
tisztséggel a pártban, ezáltal nincs képviseleti jogosultsága. Ezzel sérült a kiegyen-
súlyozottság követelménye. Az eljáró tanács a panasznak többségi döntéssel helyt 
adott, és arra kötelezte a műsorszolgáltatót, hogy értékelő magyarázat nélkül tegye 
közzé: „… A stúdióbeszélgetés nem volt kiegyensúlyozott, mert az érintettek kö-
zül az Önkormányzat Polgári Összefogás Frakciója nem fejthette ki álláspontját”.

A műsorszolgáltató fellebbezésére a Testület 2143/2008. (XI. 26.) számú határozatá-
val az állásfoglalást megváltoztatta, és megállapította, hogy álláspontja szerint a mű-
sorban a gumigyár-beruházás ellen és mellett az érvek és ellenérvek egyértelműen 
elhangzottak, a szóban forgó nyilatkozók egyike sem tagja a város önkormányzatá-
nak, ugyanakkor mindkét személy véleményformáló erőt képvisel, és szereplésük al-
kalmas volt az ellentétes vélemények megjelenítésére.

20. 23-3-1175/2008. számú panaszügy
Egy nyugdíjas villamosmérnök állampolgár kifogásolta, hogy az InfoRádió a szeptem-
ber 20-i demonstrációról nem kiegyensúlyozottan számolt be. Az eljáró tanács a pa-
naszt többségi döntéssel elutasította. A Panaszbizottság állásfoglalásában leírta, hogy 
a kiegyensúlyozottság kritériumának nem az egyes műsorokon belül kell megvalósul-
nia, hanem a műsorfolyamban. A panasz tárgyát képező műsorszámban a Kossuth 
téren, civil szervezetek által szervezett rendezvényről a műsorszolgáltató kiegyensú-
lyozottan, tárgyszerűen és sokoldalúan számolt be. A Panaszbizottság nem tartotta 
az Rttv. alapelveibe ütközőnek, hogy a műsorszolgáltató nem tájékoztatott az előző 
napon rendezett más rendezvényről.
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A panaszos fellebbezését a Testület 2144/2008. (XI. 26.) számú határozatával eluta-
sította, és a Panaszbizottság állásfoglalásának indokolását megváltoztatva az érin-
tettség hiányát állapította meg. A panaszeljárás feltétele a panaszos érintettsége. 
Az érintettséget a Testület a bíróságok eddigi gyakorlatának is megfelelően értelme-
zi: az érintettség minimuma elegendő a panaszeljárás kezdeményezéséhez. A Testü-
let álláspontja szerint azonban a panaszos ez esetben nem tekinthető érintettnek. A 
Testület szerint az érintettséget nem alapozza meg az, hogy valaki nem kormánypár-
ti érzelmű.

21. 23-3-1192/2008. számú panaszügy
A Reális Zöldek Klubnak a Hungária Közalapítvány kuratóriumába delegált tagja kifo-
gásolta, hogy a Magyar Rádió híradása „kisebbik” közszolgálati műsorszolgáltatónak 
nevezte a Duna Televíziót, miközben annak „a nemzet televíziója” önmeghatározá-
sát mellőzte, továbbá félremagyarázóan ismertette annak elnöke megválasztását. Az 
eljáró tanács állásfoglalásában a panasznak egyhangú döntéssel helyt adott, és köte-
lezte a műsorszolgáltatót, hogy az állásfoglalás jogerőre emelkedését követően leg-
közelebbi hírműsorában, értékelő magyarázat nélkül tegye közzé, hogy nem a való-
ságnak megfelelően adott tájékoztatást a Duna Televízió Zrt. elnökének megválasztá-
sáról. A Panaszbizottság eljáró tanácsa megállapította, hogy a kifogásolt műsorrész-
let azért nem felelt meg az Rttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt tényszerűségnek, mert 
a Duna Televízió elnökének megválasztása az összes kurátorra nézve kétharmados 
többségi szavazással történt. A Panaszbizottság szerint az objektív tájékoztatás köve-
telménye magában foglalja, hogy amennyiben a műsorszolgáltató megjelöli a hírei-
ben a Duna Televízió elnöke megválasztásának arányát, akkor köteles lenne megjelöl-
ni, hogy ez az összes kurátorra nézve milyen szavazati aránynak felel meg. Jelen eset-
ben ez kétharmados többségi szavazást jelentett.

A műsorszolgáltató jogorvoslati kérelmére hozott 2150/2008. (XI. 26.) számú határo-
zatában a Testület nem értett egyet a Panaszbizottságnak a szavazati arányok meg-
jelölésével kapcsolatos megállapításával. A Testület szerint a műsorszolgáltató eleget 
tett az Rttv. 4. § (1) bekezdésében rögzített követelményeknek, amikor arról tájékoz-
tatta a hallgatókat, hogy Cselényi László mandátumát meghosszabbította a Hungária 
Televízió Kuratóriuma. A hírekben ugyan nem hangzott el, hogy a mandátum meg-
hosszabbításához 2/3-os minősített többség szükséges (ami jelen esetben 24 szavaza-
tot jelent), csupán az, hogy a szükséges 24-nél eggyel többen támogatták az elnököt. 

A Panaszbizottság nem hozott döntést a „nemzet televíziója” önmeghatározás kér-
désében, a Testület a határozatában ugyanakkor megállapította, hogy a műsorszol-
gáltató nem marasztalható el azért, mert az Rttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített szer-
kesztői szabadsággal élve nem adott hangot annak, hogy a Duna TV a nemzet tele-
víziójának tartja magát.
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1 .3 . a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorait érintő panaszok
A magyar rádió műsorait 22 alkalommal érte észrevétel, zömében a hírműsorokban, 
illetve a Krónika című műsoraiban elhangzottak miatt. Az eljáró tanácsok 3 alkalom-
mal hoztak helyt adó állásfoglalást, ebből két döntést megfellebbezett a műsorszol-
gáltató. A Testület az egyik jogorvoslati kérelemnek helyt adott, a másikat elutasítot-
ta, ez azonban még nem jogerős. A többi esetben elutasító állásfoglalások születtek, 
illetve 1 alkalommal megszüntették az eljárást.

A magyar televízió műsorait 22 alkalommal kifogásolták, ebből a Napkelte című 
műsorszám 5 adását érte kritika. Csupán az MTV műsorait tárgyalva (zömében a hír-
műsorokról van szó) az eljáró tanácsok 1 helyt adó állásfoglalást hoztak. A műsor-
szolgáltató jogorvoslati kérelme alapján a Testület a döntést megváltoztatta. A töb-
bi panasz elutasító állásfoglalással végződött. Ezek közül a panaszosok 4 esetben él-
tek fellebbezéssel, de a Testület mindegyik esetben helyben hagyta az első fokú ha-
tározatokat.

A duna televízió műsorait mindössze 2 észrevétel érte. Egyik esetben a panaszos 
visszavonta kifogását, a másik panaszügyben pedig az eljáró tanács elutasító állás-
foglalást hozott.

Az MTI hírszolgáltatását 2008-ban 1 panasz sérelmezte.

1 .4 . az országos kereskedelmi műsorszolgáltatók műsorait érintő panaszok
Az egyéb panaszok megszűnésének hatása leginkább az ebbe a kategóriába tartozó 
műsorszolgáltatók műsorait érintő kritikák csökkenésében jelentkezik.

Az RTL-Klub műsorait a 2006. évi 75 és a 2007. évi 18 esettel szemben 2008-ban 8 
alkalommal érte észrevétel. Közülük 5 ügy került az eljáró tanácsok elé és mindegyik 
alkalommal elutasító állásfoglalás született.

A TV2 műsorait 2006. évben 62, 2007. évben 31 és 2008. évben 15 kifogással illették. 
Az eljáró tanácsok 9 ügyben tartottak tárgyalást, ebből 2 alkalommal hoztak helyt 
adó állásfoglalást, amely azonban még nem jogerős.

Az egyik legérdekesebb változás, hogy 2008. évben egyetlen kereskedelmi rádiós 
műsorszolgáltató műsorát sem érte panasz.

1 .5 . a körzeti és helyi műsorszolgáltatók műsorait érintő panaszok .
E kategóriában szinte azonos az elmúlt évhez képest az adatsor: 24 műsorszolgálta-
tót 45 alkalommal illettek kritikával. Közülük a hír tv-t 9 esetben, az atv-t 7, a gödi 
Inside tv-t 5 alkalommal panaszolták. A Hír TV esetében az eljáró tanácsok három 
alkalommal adtak helyt a panasznak, amelyet a fellebbezés után a Testület is helyben 
hagyott. Az ügyek jelenleg bírósági szakaszban vannak. Az Inside TV műsorai ügyé-
ben 4 helyt adó állásfoglalás született, közülük a Testület két döntést hatályon kívül 
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helyezett, a többi ügy folyamatban van. Az ATV esetében kizárólag elutasító állás-
foglalások születtek. A Baja VTV egyetlen műsorát érte kifogás.

2. ábra – A közszolgálati, a kereskedelmi és a helyi, körzeti műsorszolgáltatókat érintő  
panaszok aránya

1 .6 . a panaszok benyújtói
Az érintettség szűk körű értelmezése ellenére a panaszok több mint felét állampol-
gárok kezdeményezték, és a közéleti kérdésekben való eljárási érintettségük elutasí-
tását nehezen vették tudomásul.

A pártok aktivitása nagyjából megegyezett az előző évivel, ez azonban arányuk 
emelkedését jelentette. Nevesítve: az MDF, az MSZP, a FIDESZ-MPP, SZDSZ, a KDNP, a 
Magyar Szegények Pártja és a „történelmi” Szociáldemokrata Párt kifogásoltak egyes 
műsorokat.

1. táblázat

állampolgár 59

párt 12

önkormányzat 11

állami szervezet 1

alapítvány 2

civil szervezet 25

összesen 110

19%

7%

21%
12%

41%

MTV RTL MR TV2 20 egyéb m sorszolgáltató
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2.  a hír- és a poliTikai magazinmûsorok 
TájékozTaTási gyakorlaTa

2008-ban a kormányzati oldal médiahasználata a hír- és politikai magazinműsorok-
ban négy százalékkal csökkent (62% vs. 58%). A parlamenti ellenzék szereplései a 
kormányzati oldal megjelenéseivel összefüggésben alakultak, összesítve 42 száza-
lékot tettek ki – szeptemberben azonban nagyobb teret kaptak, mint a kormány-
oldal (46% vs. 54%). A kabinet megjelenéseinek aránya májustól egyik hónapban 
sem érte el a 60 százalékot. 2008-ban 2007-hez képest a kormányzat és az ellenzék 
közötti különbség csökkent (62-38% vs. 56-44%). Az oppozíció az év kétharmadá-
ban 40 százalékot meghaladó arányban részesedett a műsoridőből. A kormányzat-
ra jutó beszédidő az év első harmadában túlszárnyalta az előző évben mért média-
használati szintet, majd májustól jócskán elmaradt attól. A 2008-as év jelentős vál-
tozásokat hozott a két politikai oldal szereplésében is, mivel az SZDSZ koalícióból 
való kilépésének egyenes következménye volt, hogy az oppozíció aránya mindhá-
rom szereplési típusban jelentősen emelkedett. Ezzel az ellenzéken belüli erővi-
szonyok is átrendeződtek, mivel a műsorok szerkesztői kiemelt figyelmet fordí-
tottak a volt koalíciós partner és az MDF tevékenységére, hiszen a kisebbségi kor-
mány további működése kooperációjuktól függött. Ennek következtében a Fidesz 
iránti médiafigyelem jelentősen visszaesett. A hetente jelentkező magazinműso-
roknál 2008-ban is az a tendencia volt megfigyelhető, hogy a politikai témákkal 
kapcsolatban nem politikusokat, hanem legtöbbször politológusokat, értelmiségi-
eket szólaltattak meg, vagy inkább kulturális témákra helyezték a hangsúlyt, ezért 
évek óta a politikai szféra reprezentánsainak szereplése csökken. Minden évben 
a magazinműsorok között találjuk a legnagyobb számban azokat a programokat, 
amelyek hegemón szerepet biztosítanak az ellenzék vagy a kormányoldal számára. 

A hír- és politikai magazinműsorok a műsorfolyamon belül jól elkülöníthető cso-
portot alkotnak. Alapfunkciójuk, hogy az emberek számára folyamatosan biztosítsák 
mind a világ, mind a magyarországi társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális élet 
történéseiben való eligazodáshoz szükséges információkat. Elvárás velük szemben, 
hogy mutassák be, tegyék megítélhetővé a legfontosabb eseményeket, a társadalom 
számára lényeges ügyeket, problémákat és az ezekkel kapcsolatos különféle állás-
pontokat. A hír- és tájékoztató műsorokkal (híradók, hírek, politikai, gazdasági, kultu-
rális magazinműsorok, riportok stb.) szemben támasztott követelmények a műsorfo-
lyam egészében elfoglalt helyhez, a műsor tényközlő jellegéhez, a műsor által meg-
valósított szelekcióhoz és végül a program formai jegyeihez köthetők.29 Köztudott, 
hogy a hír- és magazinműsorok nemcsak egyszerűen megjelenítik a tényeket, hanem 

29   Terestyéni Tamás: A közszolgálatiság követelményeinek értelmezése, különös tekintettel a médiatörvény előírásaira, Jel-kép 
1998. 



109

a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzete

1
2

4
5
6
7
8
9

10
m

előzetesen különféle szempontok alapján szelektálnak is az információk között. Azaz 
nem minden eseményből lesz hír, a közszereplők, közügyek nem mindegyike kap le-
hetőséget a médián keresztüli megjelenésre. E téren követelményként fogalmazha-
tó meg, hogy a műsorok ne lényegtelen és érdektelen témákkal foglalkozzanak, ha-
nem olyan történéseket, véleményeket és olyan szereplőket tárjanak a közönség elé, 
amelyek fontosak, közérdeklődésre tartanak számot. Szintén elvárás, hogy a műso-
rokban, amennyiben egy konkrét témában, egy bizonyos területen többféle nézet és 
vélemény létezik, azok súlyuknak megfelelő helyet kaphassanak. A kiegyensúlyozott-
sággal kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, hogy az egymással szemben álló poli-
tikai-társadalmi szereplők médiamegjelenésében, melyek a médiabeli előfordulások-
nak gyakoriságban, hosszúságban és egyéb mutatókban mért arányai, amelyeket „fa-
ir”-nek lehet minősíteni.

Az alábbiakban elsősorban arra keressük a választ, hogy az aktuális műsorokban mi-
lyen arányok, milyen médiahasználat jellemezte a hazai politikai életet, mely ügyek-
re és témákra fókuszáltak a szerkesztők, illetve mindezek bemutatása milyen mó-
don történt 2008-ban. A fejezet első részében a hírműsorok tájékoztatási gyakorla-
tát mutatjuk be, a második részben a fontosabb politikai magazinműsorok működé-
séről adunk képet.

A kiegyensúlyozottság a médiatörvényben, de a nemzetközi szakirodalomban is 
fontos fogalom. A média ügyeiben döntéseket hozók, de a közönség is azt várja el, 
hogy az elemzők állapítsák meg a műsorfolyam egészéről, vagy annak egyes eleme-
iről, hogy azok megfeleltek-e a kiegyensúlyozottság kritériumának. Az e célból vég-
zett elemzések oly módon történnek, hogy a szakemberek technikai terminusokra 
és eljárásokra fordítják le azokat a fogalmakat, amelyeket a törvény meghatároz. Ezt 
követően e terminusokkal és eljárásokkal méréseket végeznek a műsorokon. Ennek 
szokásos mérési módja az, hogy az elemzők megszámolják a híradókban és az egyéb 
politikai tájékoztató műsorokban az egyes politikai pártokat képviselő szereplők kü-
lönféle módon történő megjelenéseinek gyakoriságát (a szereplők verbális - műsor-
vezetői - említéseinek számát, vizuális megjelenéseinek gyakoriságát, hosszát, saját 
hangon történő megjelenéseinek gyakoriságát, ill. időtartamát, a vizuális megjelení-
tés mikéntjét stb.), és az esetszámokból nyert statisztikával jellemzik a vizsgált műso-
rokat. Az ilyen jellegű, tartalomelemzésnek nevezett eljárások objektivitását az biz-
tosítja, hogy a műsorokban olyan elemek gyakoriságát számolják, amelyeknek azo-
nosítása nem szubjektív megítélésen, hanem egyszerű, előzetes definíciók alapján, 
mintegy automatikusan történik. A műsoroknak a kiegyensúlyozottság szempontjá-
ból végzett vizsgálata tehát olyan statisztikát eredményez, amely a műsorok tartal-
mát mennyiségileg jellemzi. Látni kell azonban, hogy ezek a statisztikák önmagukban 
még nem sokat mutatnak a kiegyensúlyozottság érvényesüléséről. A pártok média-
szerepléseit tekintve aligha létezik olyan politikai erő, amely ne kevesellné saját, és 
ne sokallná a konkurens erő médiahasználatát. Fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy 
az Rttv. önmagában nem tudja megoldani a kiegyensúlyozottság érvényesítésének 
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ügyét. Ennek legfőbb oka, hogy a törvény meghatározásai többnyire elvont fogalma-
kat tartalmaznak, és nem nyújtanak eligazítást azokról a mértékekről, határértékek-
ről, amelyekhez képest a műsorok nyers tényeit a kiegyensúlyozottság szempontjá-
ból minősíteni lehetne. Így elemzésünk sem foglal állást a kiegyensúlyozottság meg-
létéről vagy hiányáról, csupán az elsődleges adatokat foglalja keretbe.

2 .1 . a hírműsorok tájékoztatási gyakorlata
A havonta, panelszerűen ismétlődő kvantitatív tartalomelemzések az elmúlt évek-
ben az MTV1 déli és esti, a Magyar ATV, az Echo TV, az RTL Klub esti híradóira, a TV2 
Tények és Tények este című műsorára, a Duna TV Hírórájára, valamint a Kossuth rá-
dió 180 perc c. hírműsorának 6 órától 7 óráig terjedő részére, a Déli és Esti Krónikára, 
a Danubius és Sláger Rádió reggeli hírösszefoglalóira, illetve a Híradó 21-re (Hír TV) 
terjedtek ki. Az év első három hónapjában a Duna TV Híróra30 adásait is elemeztük, 
a program a későbbiek során megszűnt. (A vizsgálatok metodikájának alapelemei 
megegyeznek a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott eljárásokkal. Megjegyezzük, 
hogy kvantitatív tartalomelemzések segítségével a francia CSA folyamatosan vizsgál-
ja az elektronikus hírszolgáltatás kiegyensúlyozottságának teljesülését.)

Az ORTT elsőként a 2002-es parlamenti választás kampányidőszakában indította el 
a politikusok médiaszerepléseinek szentelt napi rendszerességgel folytatott interne-
tes adatközlését (http://www.ortt.hu/politika_stat.php?ev=2009). Az elmúlt évek-
ben folytattuk a hat évvel ezelőtt lefektetett hagyományokat és a parlamenti, illetve 
EP-választás korteshadjárata alatt naponta közöltük különböző bontásokban a hír- 
és magazinműsorokban megjelenő politikusok szerepléseinek paramétereit. A fen-
ti szolgáltatást 2007 elejétől kiterjesztettük a választási időszakon túlra is, periodicitá-
sát heti jellegű információs közlésre csökkentettük, és kizárólag az általunk legfonto-
sabbnak ítélt hét hírműsorról közöltünk eredményeket (MTV1 esti Híradó, Duna TV 
Híróra, Esti Krónika (Kossuth Rádió), Tények (TV2), RTL Klub Híradó, ATV Híradó, Hír-
adó 21 (Hír TV). A négy nyelven olvasható adatsorok a parlamenti képviselők média-
használata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti 
szereplők eredményeit is megjelenítették a szokásos bontásokban (összes és élőszó-
beli szereplés, nyilatkozatoknak szentelt műsoridő). A pártelnökök szerepléseit külön 
diagramon ábrázoltuk. 

2008-ban 1717 órányi híranyagot dolgoztunk fel, amely közel 76 ezer műsoregység, 
közel 108 ezer hazai szereplő regisztrálását és elemzését jelentette. A vizsgálat kizá-
rólag azokat a megjelenéseket vette figyelembe, amikor a műsorok ismertették a 
szereplők álláspontját, cselekedeteit, illetve amikor élőszóban nyilatkoztak. 

Az AGB Hungary Kft. adatai szerint az országos terjesztésű televíziós csatornák 
főműsoridőben sugárzott hírműsorait havi átlagban a négy évnél idősebb lakos-
ság maximum hatoda követi figyelemmel (lásd 6 . számú melléklet). A 2007-es ada-

30  A műsor adatait az alacsony esetszám miatt külön nem közöltük, de az összesesített adatokba beleszámoltuk.
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tokhoz képest egyedül az RTL Klub Híradójának néző-száma emelkedett (13,3% vs. 
13,6%). A TV2 (12,9% vs. 11,7%) és az MTV1 főműsoridős hírműsorának (7,1% vs. 6,3%) 
súlyozott nézettsége (AMR) csökkent (2 . táblázat). A TV2 hírműsorának népszerűsé-
ge csak a nyári hónapokban közelítette meg az RTL Klub programjának kedveltségét.

2. táblázat – A hírműsorok nézettsége 2008-ban

műsor címe
súlyozott nézettség

a teljes lakosság 
körében (amr)

közönségarány
(shr)

a műsor egy nézőjére
jutó nézett idő

százalékos aránya
(ats)

% fő % %

RTL Klub Híradó (18.30) 13,6 1 274 935 35,4 72,8

TV2 Tények (18.30) 11,7 1 101 177 30,9 70,1

MTV1 Híradó (19.30) 6,3 593 260 13,8 59,0

MTV1 Híradó (12.00) 2,8 260 833 22,0 82,1

Duna TV Híradó (18.00) 0,7 69 939 2,2 38,4

Magyar ATV Híradó (18.55) 1,2 114 807 3,0 54,5

Tények este 2,2 208 401 23,7 71,8

A híranyag vizsgálata során a következő fontosabb alapkategóriákat különböztet-
tük meg:
–  hírek: a tájékoztatási folyamatnak azok a formálisan is elkülönülő elemei, ame-

lyek a téma, a szereplők, illetve a helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak,
–  események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a 

média hírként prezentál,
–  szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események elő-

idézőiként és aktív résztvevőiként tűntek fel a híregységekben,
–  témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kap-

csolatban a szereplők véleményüket ismertették.

A hírműsorok feldolgozása során vizsgáltuk, hogy a műsorokban hírként prezentált 
események milyen színterekhez és társadalmi intézményekhez kötődtek; a különbö-
ző típusú eseményekre a híregységek számát és hosszát tekintve milyen mértékű fi-
gyelem irányult; mely intézmények, illetve mely intézményeket reprezentáló szemé-
lyek jelentek meg, mint az események generálói; milyen mértékű médiafigyelem irá-
nyult rájuk, és a megjelenítésükben mutatkoztak-e elfogultságok; milyen témák, mi-
lyen publikus ügyek szerepeltek a híradók napirendjén; milyen társadalmi sikerek, 
konfliktusok artikulálódtak a hírekben.

Hasonlóan az előző évekhez, 2008-ban is elsősorban hazai vonatkozású történése-
ket (75%) tártak a nézők és hallgatók elé a televíziós, illetve rádiós hírműsorok – azaz 
vagy a szereplőjük volt magyar állampolgár, vagy az esemény helyszíne volt hazánk. 
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Tisztán külföldi vonatkozású eseményekkel (külföldi helyszín és külföldi szereplő) a hí-
rek közel negyede (23%), míg a határon túli magyarokkal a műsoregységek két szá-
zaléka foglalkozott.

Bár a részletes elemzés csakis azokra a tudósításokra terjedt ki, amelyeknek volt va-
lamilyen magyar vonatkozásuk, a médiumok hírvilágának teljesebb feltérképezése 
céljából megvizsgáltuk, hogy a hírekben mely országokra, illetve geopolitikai régiók-
ra irányult a figyelem (3 . táblázat). Tisztában vagyunk azzal, hogy a felhasznált geo-
politikai kategóriák sok szempontból erőltetettek és számos különbséget összemos-
nak, mindazonáltal néhány általános, gyakran egymást erősítő tendencia kiolvasható, 
amely a külföldi hírekben a figyelem, az érdeklődés fő irányait jellemzi. Az idei évben 
az Észak-Amerikából származó hírekre irányult a legnagyobb figyelem, arányuk 2007-
hez képest egy százalékkal emelkedett (3,4% vs. 4,4%). Az érdeklődés emelkedésé-
nek hátterében az amerikai elnökválasztási kampány és a gazdasági válság kirobba-
násának eseményei álltak, továbbá ebben az évben is előszeretettel sugároztak a mé-
diumok bűncselekményekről, balesetekről, szenzációkról tudósító híreket e régióból. 
A közel-keleti válsággóc iránti médiafigyelem folytatta előző évben megkezdett csök-
kenését, megoszlásuk három százalék alá esett (3,7% vs. 2,2%). A szomszédos orszá-
gok közül Romániát övezte kiemelt érdeklődés, mely a határon túli magyarok helyze-
tének gyakori megjelenítésére, a román önkormányzati és parlamenti választásokra 
vezethető vissza, amelyben a magyarországi pártok is tevékeny részt vállaltak. A kör-
nyező országok leggyakrabban a Duna TV Híradójában szerepeltek, amely – a töb-
bi adóhoz képest – kiemelten foglalkozott a szomszédos országokban élő magyar ki-
sebbségek helyzetével. Romániával közel megegyező frekvenciával tűnt fel Szerbia 
(1,6%), amelynek megjelenése az országban zajló parlamenti választás, továbbá Ko-
szovó függetlenségének kikiáltásával hozható összefüggésbe. Szlovákia az utolsó ne-
gyedévben vált meghatározó külpolitikai helyszínné, mivel a dunaszerdahelyi foci-
meccsen történt rendőrattak után feszültté vált a két ország viszonya. A Magyaror-
szágon történt események prezentációja az előző évhez képest jelentős visszaesést 
produkált (72,3% vs. 70,6%). Az elmúlt évekkel összehasonlítva ez volt az első év, ami-
kor a külpolitikai vonatkozású hírek aránya emelkedett. (Hosszú évek után újra hábo-
rú robbant ki Európában, Szerbiáról levált Koszovó, világgazdasági válság alakult ki, 
hazánk diplomáciai konfliktusba került északi szomszédunkkal, Kínában olimpia játé-
kokat tartottak (1,6%) stb. A fenti események mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a 2008-as évben hazánk történéseitől kissé eltávolodjanak a hírműsorok szerkesztői.) 
A külföldi hírek közel 53 százaléka a politika és a gazdaság eseményeiről tudósított, 
31 százaléka külföldi tragédiákról, háborúkról, terrortámadásokról adott hírt, a kul-
túra kérdéseinek a műsoregységek 11 százalékát szentelték, a bulvár hírek aránya öt 
százalék volt. A határon túli magyarok helyzetét főként a közszolgálati adók tűzték 
napirendre, közülük is kiemelkedett a Duna TV Híradója – külpolitikai összefoglalói-
nak több mint 40 százalékát szentelte a kérdéskörnek, ami drasztikus emelkedést je-
lent az előző évhez képest (24% vs. 42%). A két kereskedelmi rádióadó hírműsorá-
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ban a bulvár és a külföldi bűncselekmények, katasztrófák bemutatása volt meghatá-
rozó. A Sláger Rádió híreiben a nem magyar vonatkozású műsoregységek több mint 
harmada valamilyen érdekességről, szenzációról számolt be – a világpolitikai esemé-
nyek háttérbe szorultak tudósításaiban. 2007-ben a külföldi hírek még 52 százaléka 
Európáról szólt, 2008-ban három százalékpontos visszaesést regisztráltunk a kategó-
riában (49%).

Az MTV1 déli Híradója (53,7%) az átlagnál kevesebb híradást szentelt a magyar-
országi történésekre, ezzel ellentétben a Danubius Rádió programjaiban hazai kötő-
désűnek számított az összefoglalók több mint 90 százaléka (93,2%). A közel-keleti 
történésekre leginkább a Déli Krónika és a Híradó 21 koncentrált, azonban náluk is 
jelentős csökkenést regisztráltunk a térség előfordulásában (Déli Krónika: 10,6% vs. 
4,3%, Híradó 21: 6,1% vs. 3,8%), a két országos kereskedelmi rádióadóban részesedé-
sük jóval egy százalék alatt maradt (0,2-0,2%). Az USA-hoz kötődő események pre-
zentációja az MTV1 déli hírműsorában kapta a legnagyobb hangsúlyt (9,0%).
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3. táblázat – A hírek geopolitikai helyszíne  N = 75 914

mtv1 
esti 

híradó

mtv1 
déli 

híradó

duna tv 
híradó

180 
perc

déli 
krónika

esti 
krónika

tények 
(tv2)

Magyarország 68,7 53,7 60,5 67,4 61,6 67,2 66,0

USA, Kanada 5,4 9,0 2,0 5,6 4,2 2,5 7,0

Közel-Kelet 1,8 2,9 1,1 2,4 4,3 3,2 1,9

Románia 0,8 0,6 11,3 1,0 1,1 1,4 0,6

Ázsia 2,1 4,5 1,2 1,5 2,0 1,2 2,2

Kína 2,7 2,9 1,5 1,1 2,1 1,4 2,6

Szerbia 1,1 1,3 5,1 2,0 1,6 1,5 1,1

Oroszország 1,1 1,2 0,7 3,0 3,4 3,4 1,1

Szlovákia 0,7 0,4 4,4 1,0 1,1 1,4 0,8

Belgium, Brüsszel,  
EU-központ

2,3 1,1 1,2 1,3 1,4 2,4 0,6

Németország 0,6 1,3 0,6 2,2 3,4 2,0 1,1

Nagy-Britannia 1,0 1,6 0,6 1,3 1,5 0,9 1,8

Olaszország 1,2 1,4 0,5 1,4 2,3 1,9 1,6

egyéb európai országok 1,0 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2

Franciaország 1,0 1,3 0,6 0,9 1,6 1,2 1,3

egyéb uniós országok 1,4 1,4 0,9 0,7 1,2 0,9 0,8

Közép- és Dél-Amerika 0,9 4,2 0,3 0,8 0,5 0,3 1,4

Afrika 0,7 1,8 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9

Ausztria 1,3 1,0 1,0 0,3 0,5 0,8 1,3

Ukrajna 0,3 0,3 2,2 0,5 0,7 0,8 0,4

Grúzia 0,6 0,7 0,6 1,0 1,1 1,1 0,5

Spanyolország 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9

Ausztrália, Óceánia 0,3 1,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5

meghatározhatatlan 0,1 0,7 0,1 0,6 0,2 0,3 0,9

Görögország 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4

Csehország 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,2

Japán 0,2 0,8 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4

Horvátország 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1

egyéb (Antarktisz, világűr) 0,3 0,9 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3

Lengyelország 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
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3. táblázat (folytatás) – N=75 914

rtl klub 
híradó

danu-
bius rádió 

hírek

sláger 
rádió 
hírek

tények 
este (tv2)

atv 
híradó

híradó 
21 (hír 

tv)

echo tv 
híradó

össze- 
sen

Magyarország 73,2 93,2 89,3 73,3 78,5 70,8 68,1 70,6

USA, Kanada 5,1 0,5 2,7 6,1 4,6 4,4 4,6 4,4

Közel-Kelet 1,6 0,2 0,2 1,1 2,8 3,8 2,9 2,2

Románia 0,6 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8 1,6 1,9

Ázsia 2,3 0,3 0,5 2,0 2,1 2,7 2,0 1,8

Kína 1,8 0,2 0,8 2,0 1,3 2,1 2,2 1,7

Szerbia 0,8 0,1 0,2 1,1 0,7 1,2 1,7 1,6

Oroszország 1,0 0,2 0,2 1,0 0,9 1,5 0,9 1,4

Szlovákia 0,6 0,4 0,3 0,7 0,3 0,9 2,6 1,2

Belgium, Brüsszel, 
EU-központ

0,5 0,9 0,3 0,9 0,4 0,8 1,2 1,1

Németország 1,1 0,2 0,2 0,8 0,4 0,7 0,8 1,1

Nagy-Britannia 1,5 0,2 1,2 1,4 0,7 0,9 0,9 1,1

Olaszország 0,7 0,1 0,3 1,3 0,4 0,9 1,0 1,1

egyéb európai 
országok

1,0 0,2 0,1 1,1 0,7 1,0 0,8 1,0

Franciaország 1,0 0,1 0,4 0,9 0,7 0,8 1,1 0,9

egyéb uniós országok 0,9 0,5 0,6 0,4 0,5 1,1 0,7 0,8

Közép- és Dél-
Amerika

1,2 0,1 0,3 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8

Afrika 0,9 0,0 0,2 0,5 0,9 1,2 1,5 0,8

Ausztria 0,8 0,7 0,5 1,2 0,4 0,3 0,8 0,8

Ukrajna 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,6

Grúzia 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,8 0,6

Spanyolország 0,6 0,1 0,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4

Ausztrália, Óceánia 0,9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

meghatá-
rozhatatlan

0,1 0,6 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,3

Görögország 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3

Csehország 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3

Japán 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Horvátország 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

egyéb  
(Antarktisz, világűr)

0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2

Lengyelország 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
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A továbbiakban csak a magyarországi vonatkozású hírekre összpontosítottunk 
(75%). A hazai események földrajzi kötődésének megállapításánál alapelv volt, hogy 
csak azokat a helyszíneket (egy vagy több helyszínt) regisztráltuk, amelyeket a hír-
adások konkrétan megneveztek, azokat viszont nem, amelyeknél ugyan a helyszín 
nyilvánvaló volt – például az országgyűlés esetében Budapest –, de külön nem em-
lítették. Hasonlóképpen nem regisztráltuk a helyszín vonatkozásában azokat a hír-
egységeket, amelyek nem informáltak a színtérről, és az nem is volt kikövetkeztet-
hető a szövegből. A tudósítások közel felénél (43%) nem hangzott el tényszerű hely-
meghatározás, és a hírek hét százalékában a helyszín Magyarországon kívülre esett.

A vizsgált hírek negyedében explicit módon Budapestet jelölték meg az esemény 
színtereként (24%) (4 . táblázat). A megyeszékhelyek (8%), a vidéki városok (6%) és 
a községek (7%) közel azonos arányban szerepeltek. Az adatok a híranyag erős Bu-
dapest-centrikusságát tükrözik, amit azonban aligha lenne indokolt a kommunikáto-
rok rovására írni, hiszen ténykérdés, hogy az ország életében meghatározó szerepet 
játszó intézmények túlnyomó többségének a főváros ad otthont, és rendszerint itt 
játszódik a kétségkívül fontosnak minősíthető országos események zöme. A főváros 
mellett Pest, Baranya, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt esemé-
nyekkel foglalkoztak kiemelten a csatornák, ehhez jelentősen hozzájárult, hogy Pécs, 
valamint Szeged voltak a leggyakrabban szereplő vidéki városok. A legkisebb nyil-
vánosságot a Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében történtek kapták a 
programokban (3 . ábra).

A hírműsorok közül 2008-ban az Echo TV Híradóit jellemezte a legerőteljesebb 
Budapest-központúság. A műsorok felében a fővárosi események előfordulása nem 
érte el a műsoregységek ötödét. A vidéki Magyarország – városok, községek – életé-
vel az RTL Klub foglalkozott a legtöbbször, a leginkább valamely bűncselekmény, bal-
eset kapcsán. Ezt általános tendenciának tekinthetjük, a műsorok több mint felénél a 
Budapesten kívüli események több mint 40 százalékát a tragédiák, erőszakos cselek-
mények tették ki. Ez leginkább a TV2 hírműsoraira volt jellemző, a Tények este adása-
iban a vidéki események több mint 60 százaléka valamilyen szerencsétlenségről szá-
molt be. A Kossuth rádió esti hírösszefoglalója, az Echo TV Híradója és a Híradó 21 
mutatott nagyobb érdeklődést a vidéken zajló politikai történések iránt.
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4. táblázat – A magyar vonatkozású hírek földrajzi kötődése (%)

Budapest
megye-

székhely
vidéki 
város

község
egyéb 
terület

MTV1 esti Híradó 18 7 6 6 4

MTV1 déli Híradó 26 9 8 9 6

Duna TV Híradó 19 8 8 8 3

180 perc 14 6 4 4 4

Déli Krónika 22 6 5 6 5

Esti Krónika 18 7 4 5 2

Tények (TV2) 28 10 8 7 3

RTL Klub Híradó 23 14 10 13 9

Danubius Rádió Hírek 15 7 6 5 2

Sláger Rádió Hírek 18 10 5 5 3

Tények este (TV2) 46 10 7 7 11

ATV Híradó 24 6 6 7 3

Híradó 21 (Hír TV) 18 8 6 7 2

Echo TV Híradó 64 5 3 3 1

Összesen 24 8 6 7 4

3. ábra – A magyarországi események helyszíneinek megoszlása a vizsgált hírműsorokban

Esetszêm

     1 -  10
    11 -  20
    21 -  50
    51 - 100
   101 - 300
   301 -
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A következőkben azokat a nagyobb témacsoportokat vesszük szemügyre, amelyek 
körül a híregységekben prezentált események forogtak, és amelyek a híranyagban 
történő megjelenésükön keresztül, mint fontos közügyek definiálódtak a nyilvános-
ságban (5 . táblázat). (Az összegek nem adnak ki 100 százalékot, mivel egy híradás 
több témát is tárgyalhatott, a híregységek számát a témák gyakoriságához viszonyí-
tottuk.) Az adatfelvétel során használt közel 100 témát a könnyebb értelmezhetőség 
kedvéért kilenc nagyobb témacsoportba soroltuk.

2005 szeptemberében változtattunk az eddig alkalmazott módszertanon, és be-
vezettük az ún. napirend-vizsgálatot. Ennek lényege, hogy a műsoregységek témái-
nak nyitott változót szenteltünk – a kódolók nem különböző kategóriákból választa-
nak, hanem röviden összefoglalják, hogy milyen témákat érintettek a műsoregység-
ben. Annak érdekében változtattunk a metodikán, hogy pontosabb leírását adjuk a 
hírekben felvetődött kérdésköröknek, továbbá képesek legyünk megjeleníteni a kur-
rens problémákat.

2008 híregységeinek témaorientációját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy elsősorban 
a belpolitika állt a médiumok érdeklődésének homlokterében (42%), amit a kataszt-
rófák és bűncselekmények (családi tragédiák, balesetek, bírósági, ügyészségi szakasz-
ban lévő ügyek) és a gazdasági szféra témaköre követett (21% ill. 21%). Utóbbi kér-
déskör részesedése hét százalékkal emelkedett az előző évhez képest (14% vs. 21%), 
ami a szeptemberben kirobbant gazdasági válság hatásának köszönhető. 2007-hez 
képest a szociális szféra részesedése megőrizte magas előfordulási arányát (14% vs. 
15%), ami a sztrájkoknak és a civilek által szervezett megmozdulásoknak volt a kö-
vetkezménye. A botrányok kérdéskörének részesedése jelentősen emelkedett (10% 
vs. 15%), a témakörön belül a vállalkozások, vállalatok botrányai, a kórházi műhibák 
és az élelmiszerbotrányok számítottak meghatározónak. A belpolitikai vonatkozású 
skandalumok közül a politikusok elleni fenyegetéseknek, támadásoknak és az UD Zrt. 
ügyének részesedése volt kiemelkedő. A kultúra, az oktatás és a vallás témaköre a hí-
rek tizedében jelent meg. 

2008-ban az Echo TV Híradóiban (62%) és a Híradó 21-ben (60%) szerepelt a leg-
gyakrabban a belpolitika témaköre. A közszolgálati csatornák közül az MR1-Kossuth 
rádió 180 perc (51%) és Esti Krónika (51%) című műsora közelítette meg ezt az arányt. 
Legkevésbé az Sláger Rádió reggeli hírösszefoglalóján éreztették hatásukat a politikai 
szféra történései (24%), de az RTL Klub Híradójában (25%) is ritkán találkozhattunk 
a témakörrel. A gazdasági szféra eseményeivel a leghangsúlyosabban a Déli Króni-
ka foglalkozott (27%). A katasztrófák, bűncselekmények prezentálásának 2008-ban 
is elsősorban a kereskedelmi televíziók tulajdonítottak hírértéket. Az azonnali hatást 
kiváltó hírek az RTL Klubon, a Tények tudósításaiban és a TV2 késő esti beszámoló-
iban ugyanolyan arányban fordultak elő – a műsoregységek harmadát ezek tették 
ki (32%). A közszolgálati műsorok közül az MTV1 déli Híradójában regisztráltunk a 
fentiekhez hasonló arányt (29%). A botrányok a kereskedelmi csatornák műsoraiban 
többször kerültek terítékre, mint közszolgálati társaiknál, a legnagyobb mértékben 
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a Híradó 21-ben (23%) és a Tények estében (22%) fordultak elő. 2008-ban is az ön-
kormányzatok munkájának és az egyéb témáknak szentelték a legkisebb figyelmet a 
műsorszolgáltatók (4-4%). A külpolitikai kérdéskör a Duna TV Híradójában szerepelt 
a leghangsúlyosabban (18%).

Az év első negyedének napirendjét jelentősen meghatározta a Fidesz által kezde-
ményezett népszavazás, amelynek következtében március 9-e után a kormányzat 
kénytelen volt visszavonni egészség- és oktatásügyi reformjait. A referendum sike-
re nemcsak a kormányzat és az ellenzék viszonyára volt kihatással, hanem a két ko-
alíciós partner együttműködésére is. Május elsejétől az SZDSZ felbontotta a koalíciós 
szerződést, és ellenzékbe vonult. A nyári időszak politikai inaktivitása után, szeptem-
berben az UD Zrt. megfigyelési botrányának fejleményei és az Országgyűlés lehet-
séges feloszlatása foglalkoztatta leginkább a közvéleményt. Ugyanennek a hónap-
nak a végétől vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy országunkat is súlyosan érinteni fog-
ja a világban kialakult pénzügyi és gazdasági válság. Ennek következtében az év utol-
só negyedében a gazdasági élet eseményei váltak meghatározóvá, a kormány meg-
oldási javaslatai, a vállalkozások helyzete és a megszűnő munkahelyek kapták a leg-
nagyobb figyelmet. Novemberben jelentősen megemelkedett a magyar külpolitikai 
kapcsolatokkal foglalkozó műsoregységek aránya, mivel a dunaszerdahelyi focimecs-
csen történt rendőrattakot a magyar és szlovák fél eltérő módon értelmezte. Az év 
utolsó hónapja legmeghatározóbb eseményének a vasutassztrájk és a ferihegyi re-
pülőtéren dolgozók sztrájkja számított. Kiemelésre érdemes, hogy 2008-ban az év 12 
hónapjából mindössze egy esetben vezette a témakörök gyakorisági listáját a bűn-
cselekmények problémája, szemben az előző évvel, amikor öt hónapban is e kérdés-
kör szerepelt az első helyen.

5. táblázat – A műsoregységekben tárgyalt főbb témacsoportok (%)

mtv1 esti 
híradó

mtv1 déli 
híradó

duna tv 
híradó

180 perc
déli 

krónika
esti 

krónika
tények 
(tv2)

külpolitika 7 6 18 12 8 11 7

gazdaság 19 19 16 25 27 24 18

belpolitika 42 37 41 51 44 51 29

botrányok 14 12 9 12 14 16 19

szociális szféra 13 13 16 15 15 15 11

önkormányzatok 2 2 3 4 4 5 4

kultúra 11 9 19 8 7 7 8

katasztrófa, baleset, 
bűncselekmény

23 29 13 14 18 18 32

egyéb 4 3 3 3 2 2 4
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rtl klub 
híradó

danubius 
rádió hírek

sláger 
rádió 
hírek

tények 
este (tv2)

atv 
híradó

híradó 
21 (hír 

tv)

echo tv 
híradó

összesen

külpolitika 4 3 3 7 5 6 10 8

gazdaság 16 24 22 20 20 20 20 21

belpolitika 25 33 24 35 48 60 62 42

botrányok 15 12 7 22 13 23 12 15

szociális szféra 16 18 22 12 11 15 16 15

önkormányzatok 4 4 6 4 3 4 3 4

kultúra 8 6 13 7 8 6 13 10
katasztrófa, baleset, 
bűncselekmény

32 24 14 32 22 15 10 21

egyéb 6 3 7 2 9 1 1 4

A továbbiakban a híreket a szereplők médiahasználatának szemszögéből mutat-
juk be. Mint korábban jeleztük 2008-ban 107 971 szereplőt analizáltunk. (Szereplőnek 
azokat a személyeket és intézményeket tekintettük, akiknek/amelyeknek a (verbális 
vagy nem verbális) aktivitása, tevékenysége az eseményeket generálta.)

A hírműsorok (nem intézményi) szereplőinek nemek szerinti összetétele 2008-ban 
is jelentős egyenlőtlenséget mutatott. A megjelenő személyek 81 százaléka férfi volt, 
ami az előző évhez képest egy százalékos emelkedést jelent (80%) (6 . táblázat). Az 
átlagnál némileg kedvezőbb kép rajzolódott ki az RTL Klub Híradójában és a Sláger 
hírműsoraiban, a legerőteljesebb férfi fölényt az Echo TV produkálta (87%). 2008-
ban a legtöbbet szereplő hölgy Budai Bernadett kormányszóvivő volt, akit Horváth 
Ágnes, volt egészségügyi miniszter és Dávid Ibolya, az MDF elnöke követett.

6. táblázat – A szereplő személyek neme (%)

férfi nő

MTV1 esti Híradó 81 19

MTV1 déli Híradó 81 19

Duna TV Híradó 79 21

Reggeli Krónika 83 17

Déli Krónika 83 17

Esti Krónika 85 15

Tények (TV2) 80 20

RTL Klub Híradó 74 26

Danubius Rádió Hírek 83 17

Sláger Rádió Hírek 71 29

Tények este (TV2) 83 17

ATV Híradó 82 18

Híradó 21 (Hír TV) 86 14

Echo TV Híradó 87 13

átlag 81 19
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A következőkben a hírműsorok tájékoztatási gyakorlatát a politikai kiegyensúlyo-
zottság szempontjából elemeztük. Ennek keretében – nemzetközi példákat követve 

– elsősorban a parlamenti dimenzióban értelmezhető politikusok – azaz a kormány-
tagok, a koalícióhoz, illetve a parlamenti ellenzékhez tartozók – szerepléseit vizsgál-
tuk. A feldolgozás során kizárólag azokat a megjelenéseket vettük figyelembe, ami-
kor a műsorok ismertették a szereplők álláspontját, cselekedeteit, illetve amikor élő-
szóban nyilatkoztak (azaz eltekintettünk azoktól a megjelenésektől, amikor a kom-
munikátorok csak neveket említettek).

A politikusok médiahasználatát elsőként az ún. összes szereplési lehetőség megosz-
lása alapján közelítettük meg. A szemben álló politikai erők előfordulási gyakorisá-
gában mutatkozó különbségek azt jelzik, hogy az elektronikus médiumok mekkora 
publicitást biztosítottak az eltérő vélemények kifejtésére. 2004-től csökkenő tenden-
ciát mutatott a parlamenti képviselők részesedése (2004: 32%; 2005: 31%; 2006: 30%), 
2008-ban a híradók aktorainak átlagosan már csak 26 százalékát biztosították a ha-
talmi szféra reprezentánsai, ami két százalékkal volt kevesebb a 2007-ben mért ered-
ményeknél (28%). Mindössze az év három hónapjában haladta meg a 30 százalékot 
a hatalmi elit aránya az elemzett hírműsorokban (4 . ábra). Márciusban és áprilisban a 
március 9-i népszavazás és a koalíció felbomlásának következtében emelkedett meg 
a szféra előfordulása. Szeptemberben pedig az Országgyűlés lehetséges feloszlatása 
és a megfigyelési botrány kapcsán nőtt a parlamenti politikusok aránya. A nyári hó-
napokban és decemberben az „egyéb szereplők” előfordulása eddig soha nem mért 
értékeket ért el, arányuk meghaladta a 80 százalékot. Ehhez leginkább a nyári olim-
piai játékokra összpontosuló figyelem és az év végén megjelenő sztrájkok járultak 
hozzá. A belpolitikai élet prominensei a Híradó 21-ben (35%) és az Echo TV Híradójá-
ban (34%) fordultak elő a legnagyobb arányban. Az RTL Klub Híradóiban (13%), a Té-
nyekben (18%), a Tények estében (18%) és a Sláger Rádió hírösszefoglalójában (18%) 
a hatalmi szféra részesedése éves szinten sem érte el a 20 százalékot. A legnézettebb 
televíziós híradóban (RTL Klub) a parlamenti erők részesedése három hónapban a tíz 
százalékot sem érte el (július, augusztus ill. december).
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4. ábra – A parlamenti politikusok és az „egyéb” szereplők megjelenésének 
aránya a hírműsorokban 

A kormányzati oldal médiahasználata 2007-hez képest jelentősen visszaesett (62% 
vs. 59%). (5 . ábra). A koalíciós válság miatt márciusban a kormányoldal aránya még 
70 százalék körül tetőzött, majd a szabaddemokraták kiválása után már csak a szerep-
lések felét tudhatták magukénak. Részesedésük ezt követően csak júliusban (59%) és 
augusztusban (58%) – alacsony esetszám mellett – közelítette meg a 60 százalékot.
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5. ábra – A kormányzati oldal médiahasználata a hírműsorokban 2005-ben, 2006-ban, 
2007-ben és 2008-ban (a szereplések százalékában)

A parlamenti ellenzék médiahasználata a kormányzati oldal szerepléseinek függ-
vényében alakult (6 . ábra). Az ellenzék eredményeinek alakulása 2007-hez képest 
jelentős előretörést hozott (38% vs. 41%). Megjelenéseik csúcspontját szeptember-
ben regisztráltuk, amikor az összes szereplés tekintetében megelőzték a kormányza-
tot (47% vs. 53%). Ennek hátterében az állt, hogy mind a négy ellenzéki párt felve-
tette az Országgyűlés feloszlatásának, valamint az előrehozott választások kiírásának 
lehetőségét. Végül az MDF javaslata került a Tisztelt Ház elé, azonban a kezdemé-
nyezést leszavazták. Ebben a hónapban kavart továbbá nagy vihart az UD Zrt. meg-
figyelési ügye.
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6. ábra – A parlamenti ellenzék médiahasználata a hírműsorokban 2005-ben, 2006-ban, 
2007-ben és 2008-ban (a szereplések százalékában)

Széles körben elfogadott az az álláspont, amely a szóbeli nyilatkozatot a narrátor 
általi megjelenítésnél értékesebb szereplési formának tekinti. Ezért folyamatosan re-
gisztráljuk a politikusok által adott nyilatkozatokat, egyfelől a megszólalók csoportjá-
nak politikai összetétele, másfelől időtartamának megoszlása szempontjából. 

A hírműsorok ugyanakkora teret szenteltek a kormányzat megnyilatkozásainak, 
mint azt az összes szereplés tekintetében tették (59% vs. 59%) – szeptemberben ará-
nyuk nem érte el az 50 százalékot (7 . ábra). 

A kabinet élőszóbeli megnyilatkozásainak aránya 2007-hez képest három százalék-
kal csökkent (62% vs. 59%). A kormányzat eredményeinek ilyen mértékű mérséklő-
dése egyértelműen az SZDSZ ellenzékbe vonulásának volt a következménye. A kor-
mányzati politikusok a közszolgálati csatornákon négy százalékkal többször nyilat-
kozhattak, mint a kereskedelmi médiumok programjaiban (61% vs. 57%) (lásd 6 . szá-
mú melléklet) – az előző év adataihoz képest a két műsorszolgáltatói típus között a 
különbség csökkent (5% vs. 4%). A közszolgálati csatornák közül az MR1-Kossuth rá-
dió hírösszefoglalói biztosították a nagyobb teret a kormányoldal aktorainak a meg-
szólaltatására. A kabinet megjelenései az MTV1 déli Híradójában (71%) és az RTL 
Klub hírműsorában (68%) voltak a legmeghatározóbbak. A legnézettebb hírműsor-
ban az év felében arányuk meghaladta a 70 százalékot, áprilisban még a 80 százalé-
kot is. A kormányoldal részesedése az MTV1 déli hírműsorában (59% vs. 71%) és a Slá-
ger Rádió híreiben (42% vs. 55%) emelkedett számottevően.
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7. ábra – A kormányzati oldal képviselőinek szóbeli szereplései a hírműsorokban (%)

A parlamenti ellenzék élőszóbeli megnyilvánulásainak száma nőtt (38% vs. 41%) 
(8 . ábra). Az év kétharmadában arányuk meghaladta a 40 százalékot, a legtöbbször 
szeptemberben nyilatkozhattak. Az ellenzék számára hat műsor biztosította az inter-
júlehetőségek több mint kétötödét (Duna TV Híradó, Esti Krónika, Tények, Tények 
este, Danubius Rádió, Sláger Rádió). Az Echo TV Híradójában jóval gyakrabban szó-
lalhattak meg, mint kormánypárti társaik (37% vs. 63%). Az ellenzék egyedül április-
ban kapott szerényebb lehetőséget a megszólalásra a programban (53% vs. 47%) 
(lásd 6 . számú melléklet).
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8. ábra – A parlamenti ellenzék képviselőinek szóbeli szereplései a hírműsorokban (%)

Felméréseinkben – a francia CSA példáját követve – állandóan alkalmazott muta-
tó a politikai erők képviselői által adott nyilatkozatok összes idejének megoszlása. A 
francia megközelítés szerint a parlamenti ellenzék megjelenítésének időtartama – or-
szágos műsorszolgáltatók esetében – nem lehet kevesebb, mint a kormánynak és a 
kormánypártoknak együttesen biztosított műsoridő fele. (9 . ábra). 

2008-ban a parlamenti politikusok összes beszédidejének 60 százaléka a kormány-
oldal prominenseihez kötődött, ami 2007-hez képest két százalékos csökkenést jelen-
tett (62%). 2008-ban egyedül az MTV1 déli Híradójában alakult 70 százalék felett 
a kormányzat részesedése, ahol 16 százalékos emelkedést könyvelhettek el (63% vs. 
79%). Hasonló mértékű növekedést csak a Sláger Rádió hírműsorában regisztráltunk 
(43% vs. 56%). A közszolgálati adók hírműsorai közül az ellenzék térnyerése a Déli 
(29% vs. 34%) és az Esti Krónika (32% vs. 40%) esetében volt meghatározó nagysá-
gú. A kormányoldal megjelenései a kereskedelmi műsorszolgáltatók hírösszefoglalói 
közül a Tények este (63% vs. 57%) és az ATV Híradó adásaiban (68% vs. 63%) pro-
dukálták a legjelentősebb csökkenést. Az Echo TV Híradója ebben az évben is két-
szer akkora műsoridőt biztosított a parlament ellenzéki prominenseinek, mint kor-
mánypárti társaiknak (33% vs. 67%).
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9. ábra – Parlamenti politikusok összes beszédidejének megoszlása 
a hírműsorokban 2008-ban

2008-ban a kormányzat beszédidejének megoszlása igen hektikusan alakult (10 . 
ábra). Az év elején még a beszédidő közel kétharmadát tudhatták magukénak, áp-
rilisban – főként a koalíciós válságnak köszönhetően – részesedésük elérte a 70 szá-
zalékot. Májusban még az összes megszólalás 65 százalékát birtokolták, júniusban 
azonban már jelentős ellenzéki előretörésnek lehettünk tanúi (35% vs. 53%). Július-
ban újból a kormányoldal könyvelhetett nagyobb mértékű emelkedést (47% vs. 63%). 
Az év további részében – szeptember kivételével – a beszédidő több mint fele fe-
lett rendelkeztek. Ha a kormány és az ellenzék megszólalásainak hosszát a közszol-
gálati, valamint a kereskedelmi csatornák vonatkozásában vizsgáljuk, megállapíthat-
juk, hogy mindkét műsortípusban a kabinet megszólalásainak hossza két százalékkal 
esett (66% vs. 64% ill. 57% vs. 55%). A profitorientált csatornák esetében az oppozí-
ció magasabb arányának hátterében leginkább az Echo TV Híradójának műsorszer-

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

0 20 40 60 80 100

43

44

42

51

45

37

53

35

30

36

37

38

57

56

58

49

55

63

47

65

70

64

63

62

kormányzati oldal parlamenti ellenzék



128

a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzete

kesztési gyakorlata állt (33-67%). A kormányzat részéről a leghosszabban Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök nyilatkozhatott (33446 másodperc), az ellenzéki politikusok 
közül Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének biztosították a legnagyobb teret a hírmű-
sorokban (19785 másodperc). A volt miniszterelnököt Fodor Gábor volt környezetvé-
delmi miniszter, az SZDSZ júniusban megválasztott elnöke követte (8982 másodperc).

10. ábra – Kormányzati politikusok összes beszédidejének alakulása a hírműsorokban 
(2005-2008)

A politikusok szerepléseit nemcsak az alapvető politikai választóvonalak mentén, 
hanem az egyes pártok szintjén is megvizsgáltuk. E megközelítés keretében a párton 
kívüli, de a parlamenti dimenzióban elhelyezhető politikusok - elsősorban kormány-
tagok - megjelenéseit nem vettük figyelembe (7 . táblázat).

A vizsgált időszakban a legtöbbször az MSZP jelent meg a programokban, az összes 
szereplés 43 százalékát birtokolták. Júliusban arányuk meghaladta az 50 százalékot. A 
szabaddemokraták a koalícióból való kiválásuk után is megőrizték magas részesedé-
süket, csak két százalékot vesztettek tavalyi eredményükből (19% vs. 17%). Idén Kóka 
Jánossal és Fodor Gáborral találkozhattunk a leggyakrabban (lásd 6 . számú mellék-
let). Az Országgyűlésen kívüli prominenseik közül már hosszú évek óta, így idén is 
a főpolgármester, Demszky Gábor megjelenései számítottak meghatározónak. A Fi-
desz előfordulása 2007-hez képest négy százalékot zuhant (35% vs. 31%), áprilisban a 
szabaddemokraták megjelenései meghaladták a legnagyobb ellenzéki párt megosz-
lását (26% vs. 22%). A parlamenti oppozíció részéről a legmeghatározóbb politikus-
nak Orbán Viktor számított. A KDNP-frakció előfordulása nem változott jelentősen 
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(4% vs. 3%). A demokrata fórum tagjai 2007-hez képest három százalékkal növelték 
részesedésüket (4% vs. 7%). A legnagyobb figyelem szeptemberben (13%) és októ-
berben (9%) irányult tevékenységükre. Előbbi hónapban szavaztak az Országgyűlést 
feloszlató kezdeményezésükről, majd az UD Zrt. ügy kapcsán szerepeltek gyakrab-
ban a hírműsorokban. Októberben a frakció lehetséges megszűnése miatt kerültek a 
médiumok figyelmének középpontjába.

7. táblázat – A pártok képviselőinek médiahasználata (%) N=23 157

mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf Összesen

január 40 18 35 2 5 100

február 40 19 34 3 5 100

március 38 27 28 3 4 100

április 42 26 22 3 6 100

május 44 13 35 3 6 100

június 44 15 31 6 4 100

július 51 7 35 4 3 100

augusztus 44 10 34 3 8 100

szeptember 40 15 28 3 13 100

október 47 10 31 3 9 100

november 43 11 34 4 7 100

december 45 15 32 3 6 100

átlag 2008 . 43 17 31 3 7 100

átlag 2007 . 38 19 35 4 4 100

2008-ban az MSZP szinkronjainak aránya jelentős előnyre tett szert a Fidesz nyi-
latkozataival szemben (44% vs. 34%) – az előző évhez képest hét százalékkal emel-
kedett részesedésük. Az év három hónapjában a szocialisták az összes megszólalás 
több mint felét tudhatták magukénak (8 . táblázat). A Fidesz képviselői csak február-
ban kaptak szocialista társaikkal egyenlő lehetőséget a megszólalásra (38% vs. 38%). 
A legnagyobb ellenzéki párt részesedése egyedül novemberben haladta meg a 40 
százalékot. A megszólalások dimenziójában az SZDSZ nyilatkozatainak aránya jelen-
tős mértékben csökkent (20% vs. 15%), az év első negyedében – a koalícióból törté-
nő távozásukig – részesedésük jóval 20 százalék felett alakult. A KDNP parlamenti 
csoportjának tagjai (2007-hez hasonlóan) a nyilatkozatok három százaléka felett ren-
delkeztek. Az MDF prominenseinek részesedése az előző évhez képest két százalék-
kal emelkedett (3% vs. 5%). Az MSZP nyilatkozatai a legkisebb arányban az Echo TV 
Híradójában jelenhettek meg (28%), míg a Fidesz szóbeli szerepeltetése az RTL Klub 
Híradójában (26%) és a 180 percben (27%) volt a legalacsonyabb. A hírműsorok leg-
gyakoribb szereplőinek listáját a 6 . számú melléklet 3 . számú táblázata tartalmazza.
8. táblázat – A pártok képviselőinek szóbeli szereplései a hírműsorokban (%) N=11 303
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mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf Összesen

január 36 21 38 2 3 100

február 38 18 38 2 3 100

március 37 25 32 3 3 100

április 42 25 25 3 5 100

május 50 8 37 2 3 100

június 47 13 30 6 2 100

július 53 5 37 4 1 100

augusztus 46 9 35 4 6 100

szeptember 42 14 29 2 12 100

október 50 8 35 2 5 100

november 45 8 41 2 4 100

december 49 11 35 3 3 100

átlag 2008 . 44 15 34 3 5 100

átlag 2007 . 37 20 37 3 3 100

A szereplési arányok általános leírása mellett állandó vizsgálati szempont az is, hogy 
a fontosabb témakörökben a szemben álló politikai erők milyen eséllyel nyilváníthat-
tak véleményt (9 . táblázat). A vizsgált kérdéskörök közül – éves viszonylatban – az 
ország belpolitikai helyzete emelkedett ki, amit a gazdasági szféra eseményei követ-
tek (16 333 eset vs. 2 422 eset).

A témák túlnyomó többségében a kormányzati oldal politikusai nyilatkozhattak az 
oppozíció képviselőinél jóval gyakrabban. Júniustól, az év második felében a belpoli-
tikai ügyekkel összefüggésben az ellenzék prominensei szólalhattak meg a legtöbb-
ször. A botrányok témakörében szeptemberben és novemberben adtak interjút az 
átlagtól eltérő gyakorisággal az oppozíció tagjai. Előbbi hónapban az UD Zrt. megfi-
gyelési ügye miatt, utóbbiban pedig a VII. kerületi ingatlanbotrány kapcsán szólaltat-
ták meg őket frekventáltabban kormánypárti társaiknál.
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9. táblázat – A kormánykoalíció, valamint a parlamenti ellenzék képviselőinek élőszóbeli 
szereplése a fontosabb témacsoportokban (százalék) N=14 486

kül-
politika

gazda-
ság

bel-
politika

botrá-
nyok

szociális 
szféra

önkor-
mány-
zatok

kultúra

kataszt-
rófák, 

bűncse-
lekmé-
nyek

egyéb 
téma-
körök

január
kormánykoalíció 62 53 58 63 71 77 70 91 0

ellenzék 38 47 42 37 29 23 30 9 0

február
kormánykoalíció 62 61 55 76 73 65 61 83 0

ellenzék 38 39 45 24 27 35 39 17 0

március
kormánykoalíció 64 61 62 88 66 53 50 78 0

ellenzék 36 39 38 12 34 47 50 22 100

április
kormánykoalíció 81 70 66 73 73 63 53 88 0

ellenzék 19 30 34 27 27 37 47 13 0

május
kormánykoalíció 54 66 51 76 62 67 71 70 86

ellenzék 46 34 49 24 38 33 29 30 14

június
kormánykoalíció 73 63 43 54 61 70 50 89 80

ellenzék 27 37 57 46 39 30 50 11 20

július
kormánykoalíció 56 68 47 51 70 63 88 85 0

ellenzék 44 32 53 49 30 38 12 15 0

augusztus
kormánykoalíció 56 55 48 56 50 63 73 71 67

ellenzék 44 45 52 44 50 38 27 29 33

szeptember
kormánykoalíció 57 69 41 42 68 53 62 100 67

ellenzék 43 31 59 58 32 47 38 0 33

október
kormánykoalíció 75 58 45 67 72 67 56 90 50

ellenzék 25 42 55 33 28 33 44 10 50

november
kormánykoalíció 57 54 45 39 75 56 63 96 60

ellenzék 43 46 55 61 25 44 38 4 40

december
kormánykoalíció 78 61 48 64 55 68 64 50 100

ellenzék 22 39 52 36 45 32 36 50 0

A politikai szereplők médiahasználatának mennyiségi szempontjai mellett az elem-
zések a hírszolgáltatás tartalmi jellemzőire is kiterjednek. A magyar vonatkozású tu-
dósításokkal kapcsolatban elsősorban a „siker-, illetve kudarc-propaganda” jelenlétét 
próbáljuk mérni az országos jelentőségű eredményekről, valamint a fiaskókról beszá-
moló híradások regisztrálásával. A tartalom megítélésében egy további szempont a 
kritikai élű álláspontok előfordulásának vizsgálata, másképpen annak feltérképezése, 
hogy a médiumok milyen mértékben adtak lehetőséget a különböző intézmények és 
ezen belül a kormányzat tevékenységének bírálatára, ez utóbbi paraméter alakulá-
sát 2000 áprilisától figyeljük. 

2008-ban februártól áprilisig a kormány tevékenységéhez kapcsolódó kudarcok aránya 
folyamatosan emelkedett (11 . ábra). Márciusban a népszavazás számukra kedvezőtlen 
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kimenetele (45%), áprilisban (48%) pedig a koalíció felbomlása miatt nőtt részesedésük 
40 százalék fölé. Ezután sikertelenségeik prezentációja hónapról hónapra meredeken zu-
hant, míg júliusban elérte mélypontját (19%). Augusztus és november között részesedé-
sük 24 és 31 százalék között alakult, majd decemberben újból több mint tíz százalékot zu-
hant (29% vs. 18%). Az ellenzék eredménytelenségeinek megjelenése az előző évhez ké-
pest két százalékkal nőtt (4% vs. 6%), arányuk csúcspontját szeptemberben érte el (14%), 
amikor az UD Zrt. ügyével kapcsolatban a Fidesz érintettsége is felmerült. Az adatok alap-
ján megállapítható, hogy a hírműsorok 2008-ban is többször foglalkoztak a kormányzat 
kudarcaival, mint sikereivel. Az Echo TV és a Hír TV hírműsorai tudósítottak a legnagyobb 
arányban a kormányzat ballépéseiről, a műsoregységek jóval több, mint felében a kabi-
net fiaskóit taglalták (61% ill. 57%). A programok többségében a koalíció számára kelle-
metlen hírek a műsoregységek negyedét tették ki. Az oppozíció kudarcai az ATV Hír-
adójában (16%) jelenhettek meg a legnagyobb arányban.

Az előző évhez képest a kormányzat sikereinek bemutatása emelkedett (24% vs. 27%), 
míg az ellenzéké esett (6% vs. 4%). Az év első hónapjában eredményeik előfordulása fo-
kozatosan csökkent, a negatív trend májusban érte el mélypontját (18%). Júniusban része-
sedésük 30 százalék fölé emelkedett (31%), majd a nyár hátralévő két hónapjában a sike-
reknek már csak negyede-ötöde volt hozzájuk köthető. Az év utolsó harmadában újból 
beállították a nyári rekordot. Az oppozíció eredményei márciusban (10%) kapták a legna-
gyobb nyilvánosságot, a Fidesz számára kedvezően végződött népszavazás miatt. A kor-
mányzat sikereit leginkább az Esti Krónika artikulálta (40%), de ettől alig maradt el a 180 
perc (39%), az MTV1 esti (39%) és az ATV Híradója (38%). Az ellenzék munkájának po-
zitívumait a Híradó 21 (21%) és az Echo TV Híradója (24%) emelte ki.

11. ábra – A kormánykoalíció sikereiről, illetve kudarcairól szóló hírek aránya
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2008 során a hírműsorok szereplőinek átlagosan 22 százaléka fogalmazott meg va-
lamilyen kritikát, elismerő szavak mindössze a hírek egy százalékát jellemezték. A kor-
mányzatot ért bírálatok aránya márciusban volt a legmagasabb, a „támadások” több 
mint fele a kabinetet célozta.

2 .2 . a politikai magazinműsorok tájékoztatási gyakorlata
Az ORTT 2000-től vizsgálja kvantitatív tartalomelemzéssel a fontosabb közszolgála-
ti funkciót betöltő rádiós és televíziós magazinműsorokat, illetve műsorblokkokat (ri-
portokat, összeállításokat). Magazinműsoroknak tekinthetők azok a közérdeklődésre 
számot tartó hazai és külföldi eseményekkel kapcsolatos háttérműsorok, amelyek az 
aktuális politikai, társadalmi, gazdasági stb. kérdésekben vitára, beszélgetésre, kom-
mentárra adnak lehetőséget. Míg a hírműsorok az események, történések, problé-
mák rövid, tényszerű bemutatására törekednek, addig a magazinműsorokban több 
idő jut az eltérő nézetek, vélemények és azok mögöttes tartalmának bemutatására. 

A negyedéves rendszerességgel készülő elemzések az alábbi műsorokat ölelték fel: 
Este, Nap-kelte, A szólás szabadsága, Lapozó (MTV1); Időt kérek, Vasárnapi újság, 
Parlamenti ütköző, Magánhangzó (Kossuth rádió); Házon kívül (RTL Klub), Mok-
ka, Napló (TV2); Egyenes beszéd, Friderikusz most (májustól megszűnt) (Magyar 
ATV), Reggel (októbertől Közbeszéd) (Duna Televízió), Rájátszás és a Péntek 8 (Hír 
TV). 2008-ban 1 414 órányi műsorszámot, közel nyolcezer-hatszáz műsoregységet ele-
meztünk. Az országos sugárzású televíziós csatornák magazinműsorai közül idén is a 
Napló rendelkezett a legnagyobb nézőszámmal és közönségaránnyal, a műsor ered-
ménye az előző évhez képest nem változott. A félmilliós nézőszámot rajta kívül csak 
az RTL Klub háttérműsora tudta meghaladni (10 . táblázat). Az Este (440 ezer vs. 360 
ezer) és A szólás szabadsága (590 ezer vs. 480 ezer) 2007-hez képest jelentősen vesz-
tett népszerűségéből.
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10. táblázat – A magazinműsorok nézettsége

műsor címe
súlyozott nézettség

a teljes lakosság körében 
(amr)

közönség-arány
(shr)

a műsor egy nézőjére
jutó nézett idő

százalékos aránya (ats)

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,8 361 163 11,7 54,1

MTV1 Nap-kelte 2,2 210 421 26,4 26,5

MTV1 A szólás szabadsága 5,1 480 355 10,3 40,5

MTV1 Lapozó 1,3 118 086 6,7 57,6

Duna TV Reggel 0,1 9 971 1,2 17,5

RTL Klub Házon kívül 5,9 552 169 32,6 68,7

Magyar ATV Egyenes 
beszéd

1,1 106 981 2,5 51,7

TV2 Mokka 1,9 181 801 20,2 33,0

TV2 Napló 15,1 1 421 090 32,0 55,6

Magyar ATV Friderikusz 
most

1,0 92 503 2,0 29,0

Duna TV Közbeszéd 0,4 34 996 0,9 25,7

Munkánk során kitértünk arra is, hogy a politikai magazinműsorokban az esemé-
nyek milyen színterekhez és társadalmi intézményekhez kötődtek; a különböző ese-
ményekre, szereplőkre, milyen mértékű médiafigyelem irányult; milyen témák jelen-
tek meg a műsorokban, melyek voltak a leginkább sikeres, illetve kudarcteli kérdés-
körök. A tanulmányban használt kategóriák, meghatározások megegyeznek a hír-
műsorokról készült elemzés definícióival, így a két kutatás eredményei összevethe-
tőek egymással.

A televíziós és rádiós politikai háttérműsorok szinte csak hazai vonatkozású történé-
seket tártak a nézők/hallgatók elé (96%). A határon túli magyarok helyzetével a leg-
gyakrabban a Duna Televízió programjai foglalkoztak, az említett műsorszámok ad-
ták az összes e kategóriába sorolható tudósítás 72 százalékát.

Részletes elemzés csak a magyar vonatkozású műsoregységekről készült, ám rögzí-
tésre kerültek a külföldi eseményekkel foglalkozó tudósítások helyszínei is, így képet 
kaphatunk arról, hogy elsősorban mely országok, illetve régiók kerültek a televíziók 
és rádiók figyelmének középpontjába (11 . táblázat).
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11. táblázat – A műsoregységek geopolitika szóródása (%)

százalék

Magyarország 90,4

Románia 1,7

USA, Kanada 1,5

Szerbia 1,0

Szlovákia 0,9

Kína 0,5

Ausztria 0,4

Ázsia 0,4

Belgium, Brüsszel, EU-központ 0,3

más európai ország 0,3

Ukrajna 0,3

meghatározhatatlan 0,3

Közel-Kelet 0,3

Franciaország 0,2

Oroszország 0,2

egyéb (Antarktisz, világűr) 0,2

egyéb uniós ország 0,2

Németország 0,2

Nagy-Britannia 0,1

Olaszország 0,1

Afrika 0,1

más amerikai 0,1

Lengyelország 0,1

Csehország 0,1

Horvátország 0,1

2008-ban is Románia volt a leggyakrabban előforduló külföldi helyszín (1,7%), jelen-
tőségét elsősorban a legnagyobb lélekszámú határon túli magyar népességnek kö-
szönhette - a tavalyi évhez képest részesedése enyhén visszaesett (2%). A szomszé-
dos országok közül a vizsgált periódusban Szerbia (1%) és Szlovákia (0,9%) is kiemelt 
figyelmet kapott, utóbbi hátterében a két ország között az év végén kialakult diplo-
máciai pengeváltások álltak. Az előző év adataihoz képest Észak-Amerika prezentáci-
ója a duplájára emelkedett (0,7% vs. 1,5%), ami az USA-ban zajló elnökválasztásnak és 
az Államokból kiinduló gazdasági válságnak volt a következménye.

A magazinműsorok műsoregységeinek 60 százalékában nem jelölték meg a ma-
gyarországi vonatkozású események helyszínét, ami jelentős emelkedést jelentett az 
előző vizsgálathoz képest (54%). A történések hét százaléka külföldi helyszínhez kö-
tődött. Azokban az esetekben, amikor ismertették a színteret, a legtöbbször szerep-
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lő régió Budapest volt, amelynek részesedése 2007-hez képest hat százalékkal csök-
kent (21% vs. 15%) (12 . táblázat).

12. táblázat – A műsoregységek földrajzi kötődése (%)

mtv1 kossuth
duna 

tv
rtl 
klub

tv2 atv
hír 
tv

átlag

Budapest 14 17 8 16 12 25 12 15

megyeszékhely 3 2 2 3 4 2 3 3

vidéki város 3 4 3 5 5 1 4 3

község 2 2 1 4 6 1 2 2

egyéb terület 2 1 1 1 1 1 2 1

A műsoregységekben tárgyalt főbb témacsoportok közül kiemelkedett a belpoliti-
ka (91%), amelyet a gazdasági szféra kérdésköre követett (13 . táblázat). Utóbbi té-
makör előfordulása tíz százalékkal nőtt (14% vs. 24%), ami a világgazdasági válságnak 
volt a következménye. (Az összegek nem adják ki a 100 százalékot, mivel egy műsor-
egység több témát is tárgyalhatott, a híregységek számát a témák gyakoriságához vi-
szonyítottuk. A magazinműsorok témáinak rögzítésénél ugyanazokat a változtatáso-
kat léptettük életbe, mint a hírműsorok esetében.31) A Péntek 8 szentelte a legtöbb 
műsoregységet a hazai történéseknek. Országunk politikai eseményei iránt a Napló 
mutatta a legkisebb érdeklődést (26%), még a katasztrófák, balesetek témakörének 
előfordulása is jócskán megelőzte a témakör részesedését (35%), ehhez hasonló ala-
csony arányt csak a Házon kívül (29%) esetében regisztráltunk. A gazdasági kérdé-
seknek A szólás szabadsága biztosította a leghosszabb műsoridőt (42%). A botrányok 
megoszlása 2007-hez képest minimálisan csökkent (17% vs. 16%), a témakört legin-
kább a Péntek 8 (30%) és a Mokka (24%) favorizálta.

31   2005 szeptemberében változtattunk az eddig alkalmazott módszertanon, és bevezettük az ún. napirend-vizsgálatot. Ennek 
lényege, hogy a műsoregységek témáinak nyitott változót szentelünk – a kódolók nem különböző kategóriákból választa-
nak, hanem röviden összefoglalják, hogy milyen témákat érintettek a műsoregységben. Annak érdekében változtattunk a 
metodikán, hogy pontosabb leírását adjuk a hírekben felvetődött kérdésköröknek, továbbá képesek legyünk megjeleníteni 
a kurrens problémákat. 
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13. táblázat – A műsoregységekben tárgyalt főbb témacsoportok (százalékban)

téma

belpolitika 91

gazdaság 24

szociális szféra 19

botrányok 16

kultúra 15

külpolitika 12

katasztrófa, baleset, bűncselekmény 11

önkormányzatok 4

egyéb 3

A belpolitikai témacsoporton belül kiemelt figyelem övezte a kormány tevékeny-
ségi körébe tartozó témákat, közülük is a gazdaságpolitikai intézkedések, az adópo-
litika és kormányátalakítás, személycserék kerültek leginkább reflektorfénybe. A hát-
térműsorok szerkesztői a pártpolitikai kérdésekben főként a kormány és a Fidesz, va-
lamint a koalíciós partnerek viszonyának bemutatására összpontosítottak az elmúlt 
év folyamán. A belpolitikával foglalkozó háttéranyagokban a legtöbbször a Fidesz 
népszavazási kezdeményezését értékelték, de az ország általános helyzete is gyakran 
szóba került (14 . táblázat). A botrányok témakörén belül főként az antiszemitizmus, 
rasszizmus kérdését tárgyalták 2008-ban, továbbá az UD Zrt. ügyének részesedése is 
magas esetszámot produkált.

14. táblázat – A műsoregységekben tárgyalt főbb témák (%)

téma

a kormány és a Fidesz-MPSZ ellentétei, viszonyuk 4,5

a kormány gazdaságpolitikai intézkedései 4,2

az MSZP és az SZDSZ ellentétei, viszonyuk 3,1

a tőzsde helyzete, gazdasági válság 2,7

a Fidesz népszavazási kezdeményezése 2,6

a kormány adópolitikája 1,9

a magyar belpolitika általános helyzete 1,8

kormányátalakítás, lemondások, személycserék 1,8

kulturális események 1,7

sztrájk, szakszervezeti tüntetés 1,7

2008-ban mintegy 42 ezer szereplőt regisztráltunk, a legtöbb szereplő a Nap-kelté-
ben jelent meg. A nemek arányait vizsgálva az egyes műsorok között komoly egyen-
lőtlenségek mutathatóak ki. A Házon kívül és a Napló vendégeinek több mint ne-
gyede hölgy volt. A Lapozó és a Vasárnapi újság műsorait maszkulin programnak te-
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kinthetjük, mivel a szereplők közel háromnegyede férfi volt. Az Időt kérek adásában 
és a Nap-keltében feltűnően magas volt azon műsoregységek hányada, amelyekben 
az események generálói intézmények, csoportok voltak (44,2 % és 48,7%). A maga-
zinműsorokban minimálisan emelkedett a nők előfordulása (11,7% vs. 12,1%) (15 . táb-
lázat). A női politikusok közül Dávid Ibolya, Lendvai Ildikó és Horváth Ágnes szere-
pelt a leggyakrabban.

15. táblázat – A szereplők neme (%)

férfi nő csoport

Nap-kelte 45,0 6,3 48,7

Este 58,9 12,7 28,3

Reggel / Közbeszéd 59,5 13,0 27,5

Parlamenti ütköző 66,6 9,6 23,8

Magánhangzó 65,4 25,9 8,7

Mokka 65,7 14,4 19,9

Egyenes beszéd 66,0 7,6 26,4

Friderikusz most 65,4 11,7 22,9

Rájátszás 68,6 9,1 22,2

A szólás szabadsága 59,1 12,0 28,8

Lapozó 73,7 6,8 19,5

Időt kérek 49,4 6,4 44,2

Vasárnapi újság 71,4 12,2 16,4

Házon kívül 60,1 29,3 10,7

Napló 65,2 26,3 8,4

Péntek 8 51,1 6,5 42,4

összesen 58,7 12,1 29,2

A bemutatás módját vizsgálva a háttérműsorokban legtöbbször megjelenített sze-
replőtípusnak a kormány politikusai számítottak (11,7%). A második helyen a külföl-
di szereplők álltak (7,0%). A harmadik helyet a Fidesz reprezentánsai szerezték meg 
(6,9%), majd a vállalatok, vállalkozások alkalmazottai következtek (6,8%).

2008-ban a nevesített közszereplők közül a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc szere-
pelt a leggyakrabban a háttérműsorokban (3,7%), a kormányfőt Orbán Viktor követ-
te (1,7%). A harmadik helyen Fodor Gábor volt környezetvédelmi miniszter, az SZDSZ 
jelenlegi elnöke állt.

A háttérműsorokban a Fidesz (1,3%), az SZDSZ (1,3%), illetve az MSZP (1,2%) megje-
lenései domináltak. Az MDF jóval nagyobb arányban tűnt fel a programokban, mint 
a KDNP (0,5% vs. 0,2%).

A szereplők médiahasználatának megítélésénél fontos szempont a verbális megje-
lenítés formája. A szereplők 57 százalékának csak a nevét említették, vagy vélemé-
nyét narrátor foglalta össze, 17 százalékuknak saját hangon előadott álláspontjából, 
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beszédéből hallhattunk részleteket, a szereplők ötödével (22%) készült stúdióbeszél-
getés, vita, interjú.

Vizsgáltuk, hogy mennyiben érvényesült a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának 
törvényi követelménye a politikai háttérműsorokban. A hatalmi aktorok három kü-
lönböző csoportját különböztettük meg: kormánytagok, kormányoldal, illetve ellen-
zéki politikusok.

2007-ben a kormány és az ellenzék szereplésének alakulásában nem mértünk az 
egyes hónapok között jelentős változásokat, 2008-ban viszont éles határvonalat le-
hetett húzni előfordulásaik megoszlásában (12 . ábra). Az év első harmadában a kor-
mánykoalíció szereplése emelkedő tendenciát mutatott, ami az MSZP-SZDSZ koalíció 
megszűnésének hónapjában érte el csúcspontját (70%). Ezt követően a két politikai 
oldal előfordulása hullámzó eredményeket produkált. Hónapról hónapra változott, 
melyik politikai oldal jelenhetett meg többször a háttérműsorokban. Az oppozíció 
aránya szeptemberben érte el a legmagasabb frekvenciáját (58%).

12. ábra – Politikai erők médiahasználata a magazinműsorokban 2007-2008 (%)

A vizsgált évben a kormányzat szereplése jelentősen visszaesett (62% vs. 56%) (16 . 
táblázat). A műsorszolgáltatók többségénél a kormányoldal előfordulása drasztiku-
san mérséklődött. A legnagyobb arányú csökkenést az MTV1 háttérműsorainál re-
gisztráltunk (68% vs. 59%). Egyedül az RTL Klub adásaiban figyelhettük meg az oppo-
zíció térvesztését, itt részesedésük 25 százalék alá csökkent (35% vs. 22%). A kereske-
delmi csatornán kívül a Duna TV-n haladta meg a kormányzat aránya a 60 százalékot.
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16. táblázat – A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata (%)

mtv1 kossuth
duna 

tv
rtl 
klub

tv2 atv
hír 
tv

átlag 
2008 .

átlag 
2007 .

kormányzati oldal 59 52 61 78 52 54 53 56 62

ellenzék 41 48 39 22 48 46 47 44 38

A 2007-es évhez képest a kabinet szerepléseinek visszaszorulását regisztráltuk a 
vizsgált műsorszámok többségében (17 . táblázat). Három műsor esetében a kor-
mányzat visszaesése meghaladta a tíz százalékot (Nap-kelte: 73% vs. 60%; Parlamen-
ti ütköző: 61% vs. 48%, Rájátszás: 64% vs. 53%). A két legnézettebb háttérműsor 
esetében viszont az ellenzék előfordulása csökkent számottevően (Házon kívül: 35% 
vs. 22%; Napló: 41% vs. 35%). Megjegyezzük, hogy a műsorok több mint harmadánál 
a politikai szféra előfordulása nem érte el a 20 százalékot. A hetente jelentkező ma-
gazinműsorok hanyagolták leginkább a parlamenti erők képviselőinek megjeleníté-
sét, az „egyéb szereplők” a legnézettebb műsor, a Napló adásaiban domináltak (94%).

17. táblázat – A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék politikusainak médiajelenléte 
az egyes magazinműsorokban (2007-2008)

kormánykoalíció
2007

ellenzék
2007

kormányzati oldal
2008

ellenzék
2008

Nap-kelte 73 27 60 40

Este 61 39 58 42

A szólás szabadsága 65 35 64 36

Lapozó * * 35 65

Parlamenti ütköző 61 39 48 52

Magánhangzó * * 63 37

Időt kérek 64 36 70 30

Vasárnapi újság 49 51 49 51

Reggel / Közbeszéd 62 38 61 39

Házon kívül 65 35 78 22

Mokka 55 45 51 49

Napló 59 41 65 35

Egyenes beszéd 61 39 56 44

Friderikusz most 52 48 42 58

Rájátszás 64 36 53 47

Péntek 8 55 45 52 48

A magazinműsorok esetében a politikusok élőszóbeli szereplései nagyobb jelentő-
séggel bírnak, mint a hírműsoroknál. A háttérműsorok többségében ugyanis a politi-
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kai felek hosszabb lélegzetű interjúk során fejthetik ki a véleményüket, míg a hírösz-
szefoglalóknál sok esetben csak rövid idézet, bejátszás útján jelenhetnek meg a ha-
zai politikum reprezentánsai. Az összes szereplés szempontja ezért – amelynél figye-
lembe vettük, amikor a műsorvezető megemlítette valakinek a nevét, vagy idézte a 
véleményét – a magazinműsorok esetében torzíthat, mivel sok esetben oly módon 
beszélnek egy politikai csoport tevékenységéről, hogy az érintett fél részéről nem 
hívtak meg senkit, vagy ugyan felkérték, de a képviselője nem kívánt részt venni a 
műsorban. E tekintetben külön is elemeztük a politikusok által adott nyilatkozato-
kat, egyfelől a megszólalók politikai összetétele, másfelől a nyilatkozatok időtartama 
szempontjából (13 . ábra).

2008-ban a politikai csoportok szóbeli megnyilatkozásaiban mért különbségek je-
lentősen csökkentek, az előző évhez képest hat százalékkal esett a kormánypártok-
ra jutó műsoridő (62% vs. 56%). A parlamenti ellenzék képviselői augusztustól az év 
végéig több időt kaptak véleményük kifejtésére, az év első három hónapjában a mű-
soridő harmada felett rendelkezhettek. Az ellenzék ilyen mérvű előretörésének hát-
terében egyértelműen az SZDSZ koalícióból való kiválása állt.

13. ábra – A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék összes beszédidejének százalékos 
megoszlása a magazinműsorokban 2007-2008

A műsorszolgáltatók közül a TV2 háttérműsorainak összesített adatai alapján a po-
litikai oldalak médiahasználata egyenlően oszlott meg a rivális csoportok között (18 . 
táblázat). A kabinet egyedül a Házon kívül adásaiban birtokolta a műsoridő több 
mint kétharmadát. (Megjegyezzük, ehhez jelentősen hozzájárult a műsor azon szer-
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kesztési elve, hogy összeállításaikban általában a hétköznapi emberek véleményét üt-
köztetik a hatalmat gyakorlókéval.) A kormányzat szereplése az MTV1 és ATV hát-
térműsoraiban érte el a kétharmados arányt. Mindkét csatorna esetében a kormány-
zat számottevő mértékű térvesztésének lehettünk tanúi, ami egyértelműen az SZDSZ 
ellenzéki szerepvállalására volt visszavezethető. A közszolgálati csatorna esetében 
nemcsak a Fidesz által bojkottált Nap-kelte (0,5%) adásaiban volt alulreprezentált a 
legnagyobb ellenzéki párt, de az Este (19%) és A szólás szabadsága (18%) adásaiban 
sem érte el arányuk a 20 százalékot. A kereskedelmi csatornánál az enyhe arányelto-
lódáshoz egyértelműen a Friderikusz most (86% vs. 14%) szerkesztési elvei járultak 
hozzá, az Egyenes beszéd (60% vs. 30%) esetében kétharmad-egyharmad volt a két 
oldal műsoridejének megoszlása. Igaz, ebben a műsorban sem érte el a Fidesz aránya 
a 25 százalékot (24%). A Hír TV-n az ellenzék beszédideje megközelítette a 90 szá-
zalékot (11% vs. 89%). Mind a Rájátszás (11% vs. 89%), mind a Péntek 8 (9% vs. 91%) 
esetében az ellenzék jelentősen felülreprezentált volt. Rajtuk kívül még a Vasárnapi 
újság esetében regisztráltuk az ellenzéki pártok szembetűnő előnyét (24% vs. 76%).

18. táblázat – A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék összes beszédidejének meg-
oszlása (%)

műsorszolgáltató kormányzati oldal ellenzék

MTV1 67 33

Kossuth 46 54

Duna TV 56 44

RTL Klub 75 25

TV2 50 50

ATV 65 35

Hír TV 11 89

Az MSZP politikusai nyilatkozhattak a legtöbbször (43%), őket a Fidesz követte 
(28%). Az SZDSZ szereplései három százalékkal mérséklődtek (19% vs. 16%). A KDNP 
élőszóbeli szerepléseinek száma nem változott jelentősen (5% vs. 4%), míg az MDF 
előfordulásai nőttek (7% vs. 9%) (19 . táblázat).
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19. táblázat – A pártok képviselőinek élőszóbeli megnyilatkozásai (%)

mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf összesen

január 45 18 27 3 7 100

február 43 20 25 3 8 100

március 41 20 30 3 7 100

április 41 21 24 4 11 100

május 48 10 29 5 8 100

június 43 18 26 7 6 100

július 49 10 30 4 6 100

augusztus 38 8 37 1 16 100

szeptember 41 17 27 4 11 100

október 44 10 30 5 11 100

november 42 15 32 5 7 100

december 43 13 29 5 10 100

átlag 43 16 28 4 9 100

A pártok médiahasználatát műsorszolgáltatók szerinti bontásban is vizsgáltuk. Az 
MSZP – egy műsorszolgáltató kivételével – mindenhol az első helyen szerepelt, a leg-
nagyobb előnyre az RTL Klub műsoraiban tett szert (61,0%). A Hír TV a Fidesz képvi-
selőinek kedvezett, több mint kétszer akkora megoszlással szerepeltette őket, mint 
a szocialistákat (MSZP: 25,1% vs. Fidesz: 57,0%) (20 . táblázat). A műsorok jelentős ré-
szénél a szocialisták és a Fidesz parlamenti képviselői számítottak meghatározó sze-
replőnek. Az MDF (14,3%) és az SZDSZ (20,4%) képviselői az MTV1 háttérműsoraiban 
kaptak több lehetőséget a megszólalásra. A KDNP politikusai legtöbbször a Kossuth 
rádió (9,7%) és a Hír TV (7,2%) műsoraiban szerepelhettek. Kiemelésre érdemes, hogy 
a Hír TV minimális teret biztosított a demokrata fórum megszólalóinak.

20. táblázat – A pártok képviselőinek élőszóbeli megnyilatkozásai az egyes műsorszolgál-
tatóknál (%)

mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf összesen

MTV1 49,7 20,4 13,8 1,8 14,3 100

Kossuth 40,0 13,5 29,9 9,7 7,0 100

Duna TV 46,9 6,1 32,8 3,4 10,7 100

RTL Klub 61,0 15,3 16,9 3,4 3,4 100

TV2 40,0 18,9 35,2 1,0 5,0 100

ATV 49,3 14,1 25,8 1,1 9,7 100

Hír TV 25,1 9,1 57,0 7,2 1,5 100

A következőkben a beszédidő megoszlását vizsgáltuk (21 . táblázat). A 2007-es év-
hez képest jelentős változásokat regisztráltunk, az MSZP megoszlása nőtt (40% vs. 
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45%), miközben az SZDSZ részére biztosított műsoridő visszaesett (20% vs. 16%). A 
Fidesz reprezentánsainak interjúira allokált programidő folytatva az előző évi ten-
denciát három százalékkal csökkent (27% vs. 24%). Januárban a legnagyobb ellenzé-
ki párt aránya már a 20 százalékot sem érte el (19%), egyedül augusztusban birtokol-
ták az összes megszólalás közel harmadát (31%). Az MDF prominenseire jutó idő ki-
sebb mértékben emelkedett (10% vs. 12%), egyedül júniusban múlta alul részesedé-
sük a tíz százalékot (9%). A KDNP parlamenti képviselői a műsoridő három százalé-
kát birtokolhatták.

21. táblázat – A pártok képviselőinek összes beszédideje (%)

mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf összesen

január 49 19 19 3 11 100

február 47 16 24 2 11 100

március 43 19 25 2 10 100

április 44 19 21 4 12 100

május 49 12 22 4 13 100

június 44 17 24 6 9 100

július 46 12 27 3 12 100

augusztus 40 8 31 0 20 100

szeptember 46 17 21 2 13 100

október 43 11 29 2 15 100

november 44 17 27 2 11 100

december 46 13 23 2 15 100

átlag 45 16 24 3 12 100

A műsorszolgáltatók majd’ felénél a szocialista politikusok tudhatták magukénak a 
beszédidő több mint felét (22 . táblázat). A szocialisták és a Fidesz megoszlása a TV2 
(37,7% vs. 35,9%) és a Kossuth rádió (39,8% vs. 36,2%) műsoraiban volt a legkiegyen-
lítettebb. Az SZDSZ frakciójának tagjai az MTV1-en (21,0%) fejthették ki a leghosszab-
ban véleményüket. A szabaddemokraták az előző évhez képest az RTL Klub háttér-
műsoraiban (28,9% vs. 13,4%) könyvelhettek el jelentős mértékű térvesztést. A legna-
gyobb ellenzéki párt részesedése a műsorok közel kétharmadában nem érte el a 30 
százalékot. A legsúlyosabb aránytalanságot azonban a Hír TV programjaiban regiszt-
ráltuk, ahol szinte csak a Fidesz reprezentánsai juthattak szóhoz (82,5%). (Megjegyez-
zük, hogy a csatornát a kormányoldal és az SZDSZ politikusainak többsége bojkottál-
ja.) A kereszténydemokratáknak a Hír TV (8,6%), az MDF tagjainak (19,5%) az MTV1 
biztosított kiemelt figyelmet. A Napló a két volt koalíciós partner és a Fidesz inter-
júira fókuszált, az MDF aránya minimális volt (3,0%), míg a KDNP egyáltalán nem ka-
pott lehetőséget a megszólalásra.
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22. táblázat – A pártok képviselőinek összes beszédideje az egyes műsorszolgáltatóknál 
(%)

mszp szdsz fidesz-mpsz kdnp mdf összesen

MTV1 55,2 21,0 4,0 0,3 19,5 100

Kossuth 39,8 9,4 36,2 10,1 4,5 100

Duna TV 44,6 7,3 32,0 4,3 11,8 100

RTL Klub 59,4 13,4 24,1 2,0 1,1 100

TV2 37,7 18,1 35,9 1,3 7,0 100

ATV 52,3 16,0 21,6 1,7 8,4 100

Hír TV 8,0 0,8 82,5 8,6 0,1 100

A politikusok szereplése mellett azt is rögzítettük, hogy a különböző témákban mi-
lyen arányban nyilatkozhattak a szemben álló felek. A témák többségében főként a 
kormányoldal kapott lehetőséget a véleménynyilvánításra. Az egész évre jellemző 
volt, hogy a magazinműsorokban az ellenzék képviselőit a kabinettel azonos arány-
ban szólaltatták meg a belpolitikai események (50% vs. 50%) kapcsán. A kabinet leg-
nagyobb előnyét a szociális szféra kérdéseiben regisztráltuk (70,4% vs. 29,6%).

A műsorok feldolgozásakor rendszeresen használt mutató a sikerekről (pozitívu-
mokról, eredményekről), illetve kudarcokról (negatívumokról, problémákról) szóló 
hírek megjelenésének aránya. 2008-ban a hírek 47,8 százaléka számolt be fiaskókról, 
12,2 százaléka eredményekről (14 . ábra), előbbi részesedése 17 (30,8%), utóbbié több 
mint három százalékkal emelkedett az előző évhez képest (9,1%). Az év egészében a 
balsikerekkel kapcsolatos műsoregységek domináltak, megoszlásuk szeptemberben 
az Országgyűlés feloszlatásáról szóló viták alakalmával, a gazdasági válság és az UD 
Zrt. ügyének kirobbanásakor tetőzött. Az eredmények prezentációja szeptemberig 
hónapról-hónapra változott, majd októbertől folyamatosan emelkedett, zenitjét de-
cemberben érte el (21,8%). Kudarcok főként a Péntek 8 (91%), a sikerek elsősorban 
az Egyenes beszédben (18,5%) jelentek meg.
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14. ábra – A kudarcról és sikerről szóló műsoregységek aránya (%)

2008 folyamán mind a kudarc, mind a siker dimenziójában a kormányzati oldalt 
érintő események számítottak meghatározónak (15 . ábra). A kabinet sikertelensé-
gei márciusban (90,6%) és áprilisban (93,6) érték el tetőpontjukat, ami a népszavazás 
számukra kedvezőtlen kimenetelére és a koalíció felbomlására vezethető vissza. Az 
ellenzék ominózus eseményei júniusban (40,2%) és szeptemberben (40,0%) tetőztek. 
A nyári hónapban az SZDSZ-nek kellett megismételnie szabálytalanságok miatt a ta-
valyi tisztújítását. Ősszel pedig az UD Zrt. ügyével kapcsolatban szerepeltek negatív 
színben a Fidesz és az MDF képviselői. Az oppozíció eredményei márciusban érték el 
csúcspontjukat (38,6%), amikor a népszavazás eredményének hatásaként a kormány 
visszavonta egészségügyi és oktatásügyi programját.
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15. ábra – A sikerről és kudarcról szóló műsoregységek aránya a kormánykoalíció és a par-
lamenti ellenzék viszonylatában (%)

Összefoglalás
2008-ban a kormányzati oldal médiahasználata a hír- és politikai magazinműsorok-
ban négy százalékkal csökkent (62% vs. 58%) (16 . ábra). A parlamenti ellenzék sze-
replései a kormányzati oldal megjelenéseivel összefüggésben alakultak, összesítve 42 
százalékot tettek ki – szeptemberben azonban nagyobb teret kaptak, mint a kor-
mányoldal (46% vs. 54%). A kabinet megjelenéseinek aránya májustól egyik hónap-
ban sem érte el a 60 százalékot.
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16. ábra – A kormánykoalíció és a parlamenti ellenzék médiahasználata a hír- és magazin-
műsorokban 2007-2008. (százalékban)  N=35 151

2008-ban 2007-hez képest a kormányzat és az ellenzék közötti különbség csök-
kent (62-38% vs 56-44%). Az ellenzék az év kétharmadában 40 százalékot meghala-
dó arányban részesedett a műsoridőből (17 . ábra). A kormányzatra jutó beszédidő az 
év első harmadában túlszárnyalta az előző évben mért médiahasználati szintet, majd 
májustól jócskán elmaradt attól.
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17. ábra – A kormánykoalíció és a parlamenti ellenzék összes beszédidejének százalékos 
megoszlása a hír- és magazinműsorokban 2007-2008 (%) N=17 087

2008-ban folytatódott a már évek óta tapasztalt folyamat, tovább csökkent a poli-
tikai szféra szereplőinek előfordulása a hírműsorokban, arányuk alig haladta meg a 
25 százalékot (26%). A műsorok több mint kétharmadánál ez a tendencia érvénye-
sült, legerősebben a TV2 (Tények: 22% vs. 18%; Tények este: 23% vs. 18%) és a Duna 
TV Híradóiban (32% vs. 27%) volt érzékelhető. Az „egyéb” szereplők aránya ebben 
az évben is az RTL Klub hírműsoraiban volt a legmagasabb (87%). A két legnézet-
tebb csatornának (RTL Klub, TV2) témakínálatára is jelentős hatást gyakorolt a vá-
zolt folyamat, mivel a leggyakrabban előforduló témakörnek a katasztrófák, bűncse-
lekmények számítottak - tudósításaik harmada ebből a kérdéskörből toborzódott. A 
2008-as év jelentős változásokat hozott a két politikai oldal szereplésében is, mivel 
az SZDSZ koalícióból való kilépésének egyenes következménye volt, hogy az ellen-
zék aránya mindhárom szereplési típusban jelentősen emelkedett. Ezzel az ellenzé-
ken belüli erőviszonyok is átrendeződtek, mivel a műsorok szerkesztői kiemelt figyel-
met fordítottak a volt koalíciós partner és az MDF tevékenységére, hiszen a kisebb-
ségi kormány további működése kooperációjuktól függött. Ennek következtében a 
Fidesz iránti médiafigyelem jelentősen visszaesett. A fenti szerkesztési elvet az RTL 
Klub nem követte, programjaiban az alacsony politikusi szerepléshez a kormányzat 
kiugró koncentrációja kapcsolódott az összes szereplési típusban - a kormányoldalra 
jutó műsoridő 2008-ban is megközelítette a 70 százalékot (69%). Az Echo TV Híradó-
jában ezzel szemben – a tavalyi évhez hasonlóan – az ellenzék tekintélyes túlsúlyát 
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mértük, a beszédidő tekintetében az ellenzék (leginkább a Fidesz) kétszer akkora te-
ret kapott, mint a kormányoldal (33% vs. 67%).

A hetente jelentkező magazinműsoroknál 2008-ban is az a tendencia volt meg-
figyelhető, hogy a politikai témákkal kapcsolatban nem politikusokat, hanem leg-
többször politológusokat, értelmiségieket szólaltattak meg, vagy inkább kulturális 
témákra helyezték a hangsúlyt, ezért a politikai szféra reprezentánsainak szerep-
lése évek óta csökken. Minden évben a magazinműsorok között találjuk a legna-
gyobb számban azokat a programokat, amelyek hegemón szerepet biztosítanak az 
ellenzék vagy a kormányoldal számára. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy – a hírmű-
sorokkal ellentétben – a pártok bojkottálnak bizonyos háttérműsorokat. Az idei év-
ben a Friderikusz most (86% vs. 14%) a kormány, a Rájátszás (11% vs. 89%), a Péntek 
8 (9% vs. 91%) és a Vasárnapi újság (24% vs. 76%) az ellenzék számára biztosított jó-
val nagyobb médiafelületet. (Megjegyezzük, hogy több műsor is belekerülhetett vol-
na ebbe a csoportba, ha az SZDSZ nem vállalt volna ellenzéki szerepet május elsejé-
től.) A legnagyobb ellenzéki pártnak az MTV1 háttérműsoraiban biztosították a leg-
szerényebb szereplési lehetőséget (Nap-kelte: 0,5%; Este: 19%; A szólás szabadsága: 
18%). A magazinműsorok között külön kategóriát alkottak azok a műsorok, amelyek-
ben a politikai hatalmat gyakorlók véleményét a hétköznapi emberekével ütköztet-
ték, és éppen ezért a kormányzat prominenseinek megszólalásai többségbe kerültek 
(Házon kívül: 75% vs. 25%).

3. az mTi hírszolgálTaTási gyakorlaTa 

Az ORTT 2001 óta vizsgálja a Magyar Távirati Iroda politikai hírszolgáltatási te-
vékenységének kiegyensúlyozottságát. 2008-ban a népszavazási kampány, illetve 
a költségvetés benyújtásának egy-egy hetét elemeztük. Az elmúlt hat évben a 
nemzeti hírügynökség átlátható gyakorlatot követett a parlamenti erők megje-
lenítésében, a szereplési lehetőségeket kétharmad-egyharmad arányban osztot-
ta meg a kormányzati oldal és az ellenzék között, függetlenül attól, hogy mely 
pártok voltak hatalmon vagy ellenzékben. Ugyanakkor bizonyos rendkívüli politi-
kai-közéleti történések (például dunaszerdahelyi szurkolóverés, nemzetközi pénz-
ügyi recesszió, IMF-kölcsön, népszavazás) kapcsán a két politikai oldal képviselő-
it azonos eséllyel szólaltatta meg. A legfontosabb témakörök közül a pártok bel-
ügyeiről, az országgyűlés működéséről szóló hírekben többségében ellenzéki po-
litikusokat idézve tudósított az MTI, a többi témában viszont kormányzati több-
ség érvényesült.

Az ORTT az 1996. évi CXXVII. tv. alapján vizsgálja a Magyar Távirati Iroda politikai 
hírszolgáltatási tevékenységének kiegyensúlyozottságát. Az MTI híreinek jelentősé-
gét elsődlegesen az adja, hogy ez a szervezet rendelkezik a legkiterjedtebb hírgyűj-
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tési hálózattal, másodlagosan pedig az, hogy a televíziós és rádiós hírműsorok is je-
lentős részben a nemzeti hírügynökség hírkínálatából tallóznak. A jelentésben az 
MTI hírszolgáltatásának számszerű értékekkel legpontosabban leírható jellemzőit, a 
pluralizmust és az üzenetek prezentálását vizsgáltuk. A 2008-as felmérésben a tava-
szi három-kérdéses népszavazási kampány (február 29-március 7.) és a költségvetés 
benyújtásának (november 3-10.) egy-egy hetét elemeztük. Tavaly lényegesen több 
hírt regisztráltunk az MTI Sajtóadatbankjában, mint egy évvel korábban. Az MTI-SAB 
elektronikus adatbázisából a belpolitikai és a magyar vonatkozású külpolitikai esemé-
nyekről, illetve a kormány vagy magyarországi politikus tevékenységéről beszámoló 
híradásokat dolgoztuk fel. Jelentésünkben a hírszolgáltatási gyakorlat idősoros ösz-
szehasonlítására fektetjük a hangsúlyt, kiemelve a korábbi évekhez viszonyított ha-
sonlóságokat és eltéréseket.

Az elmúlt hat évben a nemzeti hírügynökség átlátható gyakorlatot követett a par-
lamenti erők megjelenítésében. Ennek lényege, hogy az általa megteremtett szerep-
lési lehetőségeket nagyjából kétharmad-egyharmad arányban osztotta szét a kor-
mányzati oldal és az ellenzék között, függetlenül attól, hogy mely pártok voltak kor-
mányon vagy ellenzékben. Ugyanakkor bizonyos rendkívüli politikai-közéleti történé-
sek (például dunaszerdahelyi szurkolóverés, nemzetközi pénzügyi recesszió, IMF-köl-
csön, népszavazás) kapcsán a két politikai oldal képviselőit azonos eséllyel szólaltatta 
meg. A legfontosabb témakörök közül a pártok belügyeiről és az országgyűlés mű-
ködéséről szóló hírekben többségében az ellenzéki politikusokat idézve tudósított, a 
többi témában viszont kormányzati többség érvényesült, igaz, kétharmadot lényege-
sen meghaladó többség csak esetlegesen alakult ki. 

a hírek témaorientációja 
2008-ban lényegesen több hírt regisztráltunk az MTI Sajtóadatbankjában, mint 2007 
októberében (1297 hír vs. 930 hír). A tudósítások leggyakrabban a gazdaság helyze-
tével (24%) és ehhez kapcsolódóan a nemzetközi recesszió hatásaival, az IMF kölcsön-
nel (10%) foglalkoztak. Az említett témakörök a magyar politikai-közéleti vonatko-
zású híradások harmadában fordultak elő. A gazdaság helyzetét nagyjából azonos 
publicitású témák – a kormány (18%), parlament tevékenysége (17%), a pártok vi-
szonya (17%), önkormányzatok működése (16%), valamint aktuális belpolitikai ügyek 
(15%) – követték a sorban. 

Tavasszal, a népszavazási kampányban a gazdaság állapota (20%) csak egyike volt 
a legfontosabb témáknak, a pártok viszonya (23%), a belpolitika (23%) és a kor-
mány tevékenysége (22%) mellett. A gazdaság kiemelkedő jelentőségűvé sokkal in-
kább a szokásos őszi (28%) költségvetési vita és mindenekelőtt a recesszió hatása mi-
att (21%) vált. 

A tavaszi kampány többi vezető témája, mint az aktuális belpolitikai ügyek, a pár-
tok viszonya és a kormány tevékenysége, őszre jelentősen veszített értékéből, igaz, a 
kabinet működésének bemutatása csak kisebb mértékben csökkent. Novemberben a 
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magyar gazdaság helyzetére, valamint a nemzetközi recesszió hatásaira, az IMF köl-
csönre, a parlament működésére és a külpolitikai kapcsolatokra fókuszált elsősor-
ban a nemzeti hírügynökség. Ezen belül a gazdaság helyzete és a nemzetközi recesz-
szió hatásai, valamint az IMF kölcsön komoly mértékben rányomta a bélyegét a ter-
minus hírkínálatára, vagyis november elején a magyar politikai-közéleti hírek fele ez-
zel foglalkozott.

az elmúlt hat év hírkínálatának témamegoszlása
Az önkormányzatok munkájára 2006-tól irányult nagyobb hírügynökségi figyelem. 
Korábban a beszámolók 3-6 százaléka, 2006 után pedig 10-17 százaléka érintette 
a megyék és a települések működését. A fenti megállapítás alól természetesen a 
2002-es (24%) önkormányzati választások időszaka kivételt jelentett. A szociális szfé-
ra (12%) és a külpolitikai kapcsolatok (16%) témaköre 2008-ban érte el a csúcspontját, 
bár a korábbi évekhez képest az emelkedés nem volt túl jelentős. A kultúra, az egy-
házak és a média eseményei más médiumoknál nem tapasztalt jelentőséggel bírtak 
az MTI hírszolgáltatásában. 2001 és 2005 között a tudósítások 12-20 százaléka tárgyal-
ta ezt a témakört. 2006-ban a tüntetések hatására a kérdéskör ideiglenesen háttérbe 
szorult, de ezt követően ismét visszakapta a korábbi jelentőségét (10%). A 2008-as 
gazdasági események azonban ismét háttérbe szorították a kulturális szférát a hírkí-
nálaton belül.

a siker és kudarc jelenléte a hírkínálatban
Az MTI híradásait abból a szempontból is vizsgáltuk, hogy milyen gyakran közölnek 
sikerként, avagy kudarcként értékelhető híreket. Évekig jellemző volt, hogy a hírügy-
nökség elsősorban neutrális stílusban tájékoztatott a közélet történéseiről. Az emlí-
tett trend 2006-ban megszakadt. 2007-ben közel kétszer annyi hír szólt fiaskókról 
(13%), mint eredményekről (7%). 2008-ban is hasonló arányokat mértünk: örvendetes 
eseményeket márciusban a beszámolók nyolc, ősszel négy százaléka érintett. Balsike-
rekről ezzel szemben tavasszal a beszámolók 18 százaléka, októberben pedig 13 szá-
zaléka informált. Sikerről csak az önkormányzatokkal összefüggésben tájékoztatott 
az MTI. Kudarcos területnek számít évek óta a pártpolitika (22%-17%) és a belpolitika 
(23%-12%). E témákban 2008 őszén gyakoribbá váltak a negatív tartalmú beszámo-
lók, mint tavasszal. Kiemelést érdemel, hogy a népszavazás, a gazdasági válság és az 
IMF kölcsön témakörét kifejezetten neutrálisan mutatta be a nemzeti hírügynökség. 
A gazdaság, illetve a kabinet működésének bemutatásában nem mértünk jelentős el-
mozdulást, azaz ősszel sem érkezett több sikertelenségről szóló hír.

a közéleti szereplők médiahasználata
A továbbiakban az MTI hírkínálatát a közéleti aktorok alapján elemezzük. Elsőként az 
alapvető társadalmi szférák, a politika, a nem politikai intézményrendszerek és a civil 
szféra képviselőinek megjelenéseit vizsgáljuk. A nem politikai vonatkozású szereplők 
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(intézményt nem képviselők, civil szervezetek, szakértők, egyházak, művészek stb.) 
csak 2001-ben (40%) számítottak a beszámolók központi alakjainak. Ettől eltekintve 
az elmúlt években részarányuk 20-27 százalék között ingadozott, és leggyakrabban a 
választási kampányok időszakában értékelődött fel a szerepük. A politikai elit tagjai, 
és ezen belül is elsősorban a parlamenti politikusok 2001-ben a szereplők közel felét 
(45%), 2002-ben már kétharmadát tették ki. 2003-2006 között stagnált a szerepléseik 
gyakorisága (54%-61%), ezt követően viszont meredeken esett (48%). 2008-ban ez-
zel ellentétes irányú elmozdulást tapasztalhattunk: a politikusok médiahasználata a 
népszavazási kampány időszakában több éves mélypontjára süllyedt, viszont a költ-
ségvetési vita idején, és így összességében is, az elmúlt két-három év átlaga közelébe 
emelkedett. A Gyurcsány-kabinet megalakulása az állam- és közigazgatási intézmé-
nyek médiaképét is megváltoztatta: 2004-től reprezentánsai lényegesen gyakrabban 
szerepeltek (10%-20%), mint 2001 óta bármikor (8%-14%). Ezzel szemben az önkor-
mányzatok szerepléseinek száma nem mutatott jelentős ingadozást az elmúlt hat év-
ben, általában 2-4 százalék között mozgott, ami alól a 2006-os önkormányzati válasz-
tás természetesen kivételt jelentett. 

A következő lépésben kizárólag a parlamenti politikusok (kormánykoalíció, ellen-
zék, függetlenek) szerepléseit vizsgáljuk, tehát kihagyjuk az elemzésből az uniós és az 
önkormányzati politikusoknak, a parlamentből kiszorult pártok tagjainak, valamint 
a köztársasági elnöknek és apparátusának megjelenéseit. Elsőként a hírszolgáltatás 
számszerű értékekkel legpontosabban kifejezhető jellemzőjét, a pluralizmust elemez-
zük. A pluralizmus megakadályozza, hogy a politikai erők - függetlenül a parlamen-
ti részarányuktól - kiszoruljanak a nyilvánosságból vagy szélsőségesen uralják azt. (A 
pluralizmus csak egy a politikai kommunikáció vizsgálati szempontjai közül, teljesülé-
se természetesen még nem biztosítja a politikai tájékoztatás tartalmi normáinak (pár-
tatlanság, tényszerűség) megvalósulását.) Számos országban a parlamenti erők mé-
diahasználatának korlátok között tartásával próbálják biztosítani a tájékoztatás plu-
ralizmusát. Így például a francia médiahatóság 2000. március 1-i irányelve szerint el-
sősorban a beszédidő alapján vizsgálja a hírszolgáltatás pluralizmusának teljesülését 
(„Az aktuális hírek által indokolt kivételektől eltekintve a parlamenti ellenzék sze-
mélyiségeinek megszólalási ideje nem lehet kevesebb, mint a kormány tagjai és a 
parlamenti többséghez tartozó személyiségek összeadott megszólalási idejének a 
fele. Ezt az elvet kell betartani a politikai pluralizmus kérdésében, érvényessége 
valamennyi audiovizuális szerkesztőre fennáll.”). A parlamenti erők megjelenítése-
kor az MTI az ún. kétharmad-egyharmad arányt követte, a szereplési lehetőségeket 
az esetek többségében az említett arányban osztotta szét a kormányzati oldal és az 
ellenzék között (18 . ábra). 

2000 és 2003 között - annak ellenére, hogy a perióduson belül kormányváltás 
történt - a kétharmad-egyharmad felosztás érvényesült. 2004 szeptemberében, a 
Gyurcsány-kormány megalakulásának heteiben, a gyakorlat ideiglenesen felborult, hi-
szen a kormánykoalíció a szereplési lehetőségek négyötöde felett rendelkezett. A kö-
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vetkező évben azonban visszaállt a kétharmad-egyharmad eloszlás. 2006 őszén ismét 
változást regisztráltunk (61%), a szeptemberi-októberi demonstrációk és zavargások 
heteiben a kormányzati oldal ideiglenesen „defenzívába” szorult, képviselői ritkáb-
ban léptek a nyilvánosság elé. 2007-ben azonban a kormánykoalíció médiahasznála-
ta „magára talált” (65%). 2008 ellentmondásos év volt, hiszen tavasszal az általában 
jellemző értékeket regisztráltuk, ősszel viszont az ellenzék szokatlanul nagy gyakori-
sággal jelent meg az MTI híradásaiban (39%). 

Korábban említettük már, hogy amennyiben az MTI hírkínálatát a politikai-közéle-
ti valóság modelljének tekintjük, úgy a hírkínálat változása visszavezethető a politikai 
kommunikáció stratégiáinak módosulására. 2000 és 2001 folyamán a kormány, a ko-
alíció és az ellenzék nagyjából azonos jelentőségű szereplőként jelent meg a hírügy-
nökség tudósításaiban. 2002 márciusában, az országgyűlési választási kampány utolsó 
szakaszában a kormányt alkotó pártok is igyekeztek a nyilvánosság elé lépni, a koalí-
ció részaránya majdnem kétszeresére nőtt (52% vs. 31%). Az új kormány új kommu-
nikációs rutint követett, a PR meghatározó szereplőjévé a koalíció vált. 2002 és 2003 
között a koalíciós pártok szerepléseinek aránya megkétszereződött, míg a kormány 
médiahasználata a harmadára esett vissza. A kabinethez a megjelenések nem egé-
szen tizede, míg a koalícióhoz nagyjából hat tizede tartozott. A 2004-es kormányfő-
váltás ismét áthelyezte a politikai kommunikáció súlypontját, újra a kormány vált fő-
szereplővé (2004: 15%). 2005-ben a kabinet megkétszerezte médiahasználatát, így 
már minden harmadik politikai szereplő a kormány véleményét képviselte. 2006-ban 
a kormány szerepléseinek aránya átmenetileg csökkent (28%), de 2007-ben (38%) és 
2008-ban (36%) ismét meghatározó szerepet kapott. 2004-ben véget ért az a ten-
dencia, miszerint jobboldali kormányzás idején a kormány, baloldali kabinet alatt a 
koalíciós pártok kerülnek a nemzeti hírügynökség érdeklődésének előterébe. Állás-
pontunk szerint a Medgyessy-kormány médiahasználata egyedinek tekinthető, míg 
az Orbán- és a Gyurcsány-kabinet idején hasonlóan értelmezték a kommunikációs 
szerepet.
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18. ábra – Parlamenti politikusok szerepléseinek aránya N=1271

A parlamenti erők médiajelenlétét pártok és a kabinet szerinti bontásban is vizs-
gáltuk. Ebben a csoportosításban a pártokhoz tartozó minisztereket az őket delegá-
ló politikai csoportokhoz soroltuk. 2002 és 2004 között a kommunikációs küzdőté-
ren egyértelműen az MSZP (45%-48%) volt a legfontosabb szereplő, míg az SZDSZ 
stagnáló, a Fidesz pedig fokozatosan csökkenő médiajelenléttel rendelkezett. A kor-
mány tagjai az MDF-fel megegyező gyakorisággal szerepeltek a hírekben. Az első 
Gyurcsány-kormány idején az MSZP mellé a kabinet és a Fidesz azonos súlyú szerep-
lővé lépett elő. 2005-2008 között az MSZP és az SZDSZ médiahasználata nagyjából a 
felére csökkent. A Fidesz magasabb szinten stabilizálta, míg a kormány jelentősen 
emelte szerepléseinek gyakoriságát. A 2001-es adatok a kommunikációs szerepek 
2005-2008 közöttihez hasonló szerkezetét tükrözik (23 . táblázat). 
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23. táblázat – A kormány és a parlamenti erők médiahasználata az MTI hírekben  
(százalék) N=1271

2008 .
III .

2008 .
xI .

2008 
átlag

2007 .
x .

2006 .
x .

2005 .
Ix .

2004 .
Ix .

2003 .
Ix .

2002 .
Ix .

2001 .
Ix .

Kormány 38 32 35 38 28 38 15 9 8 29

MSZP 22 24 23 22 23 23 48 47 45 20

Fidesz 23 22 23 23 28 28 16 23 26 20

KDNP 5 7 6 4 5

FKgP – – – 0 0 6

SZDSZ 8 8 8 5 10 5 15 14 14 11

MDF 5 6 6 7 6 6 5 7 7 7

MIÉP – – 0 4

Függetlenek 0 0 0 0 0 1 0 0 3

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Az elmúlt hat év adatait áttekintve a legfontosabb témáknak a gazdaság helyze-
te, az aktuális belpolitikai események, a külpolitikai kapcsolatok, az önkormányzatok 
és a kormány tevékenysége számítottak. Az MTI sajátossága, hogy a kultúra, egyhá-
zak, média is kurrens témának minősül. Ezekről a területekről – hagyományosan – in-
kább kormányzati véleményeket ismertetett a hírügynökség. A parlamenti ellenzék a 
lényeges kérdések közül a pártügyekben és az országgyűlés működésének interpre-
tációjában rendelkezett meghatározó szereppel. A legfontosabb témákban komoly 
kormányzati túlsúly – kétharmadot lényegesen meghaladó többség – csak esetlege-
sen alakult ki. Bizonyos területeken a kormányzati dominancia a funkcióból ered, pél-
dául a külkapcsolatok és – kisebb részben – az EU kapcsolatok esetén (2008: 69%, 
79%). A hagyományosan ellenzéki kérdésnek számító pártügyek, pártkapcsolatok te-
rén kormányzati hegemónia csak a rendkívüli kormányfőváltás heteiben fordult elő. 
Trend volt az is, hogy a gazdaság állapotáról egyre ritkábban nyilatkoztak a kormány-
zat képviselői, a csökkenés határozottságát mutatja, hogy túlsúlyra csak az időszak 
elején, 2002 és 2003 őszén tettek szert. A belpolitikai események bemutatásában – a 
témák eseti vonatkozása miatt – ciklikusan érvényesülhetett a kormányzati szereplé-
sek meghatározó volta (például az országgyűlési választások vagy a kormányfőváltás 
időszakában). 2005-2006 folyamán az ellenzéki politikusok nyilatkoztak az átlagosnál 
gyakrabban, ezt követően azonban kormányzati dominancia, majd 2008-ban a vizs-
gálat alá vont őszi héten túlsúlya érvényesült. A szociális szférában hosszú évekre visz-
szamenőleg nem, míg a kabinet működésének bemutatásában csak a kormányfővál-
tás idején regisztráltunk kormányzati többséget. Az MTI szerkesztési elvei közé tarto-
zik, hogy bizonyos rendkívüli történések kapcsán a két politikai oldal képviselőit azo-
nos eséllyel szerepelteti a híreiben. Így például 2008-ban a dunaszerdahelyi rendőrat-
tak (59%), a nemzetközi recesszió és az IMF kölcsön (53%) kapcsán; 2007 őszén (46%) 
és 2008-ban (52%) a népszavazás bemutatásában; 2006-ban a tüntetéssorozatról szó-
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ló hírekben (48%) a két politikai oldal hasonló arányban fejthette ki az álláspontját. 
Szintén azonos arányban idézi évek óta a parlamenti elit tagjait az MTI a közéleti bot-
rányokkal foglalkozó beszámolóiban.

a politikai kommunikáció lehetséges torzulásai 
A következőkben a parlamenti politikusok üzeneteinek prezentálását vizsgáljuk. 
Olyan paramétereket használunk, amelyek az üzenetek torzulására, átalakulására 
utalhatnak. A vélemények idézése meghatározza a közlés tartalmát - a tömörítés, 
összefoglalás során a nyilatkozó lényegesnek gondolt állítása maradhat publicitás 
nélkül -, továbbá átalakíthatja a megnyilvánulás stílusát, hangulatát. A szereplők be-
mutatásának több formáját is vizsgáltuk. A legegyszerűbb megjelenési mód, ha a 
megjelenés nem jár együtt vélemény-ismertetéssel, az mindössze a szereplő nevének 
említésére korlátozódik. Ennél „hatékonyabb” médiahasználatot jelent az újságírói 
összegzés eszközével történő bemutatás. A legértékesebb megjelenésnek természe-
tesen a közlés szó szerinti idézését tartjuk, mivel így a legkisebb az esélye a félreérté-
seknek, és a legnagyobb a szerepe a nyilatkozó stílusának. A bírálatok aránya a nyil-
vánosság egyik legfontosabb funkciójára, a kritikai attitűd erősségére utal. Az ígére-
tek megoszlása a politikai elit kezdeményező képességének és egyúttal befolyásolá-
si kísérleteinek a jelzőszáma. A vélemények idézése terén szintén kimutathatók MTI 
standardok. Az elmúlt hat év gyakorlatában jellemző volt, hogy a Távirati Iroda álta-
lában valamivel gyakrabban idézte az ellenzék tagjainak a véleményét, mint a kor-
mányzati szereplőkét - azaz a kormánykoalíció tagjai között nagyobb arányban for-
dultak elő mindössze a nevükkel megjelenített politikusok. Ugyanakkor a két politi-
kai oldal idézésének gyakoriságában nem tapasztaltunk nagyságrendi különbséget. 
Így volt ez 2008-ban is, amikor a kormányzat képviselőinek 89 százalékát, míg az el-
lenzék prominenseinek 92 százalékát idézte az MTI. Ellenzéki politikusok jelentősebb 
előnyhöz az alapvető politikai döntések időszakában jutottak: így 2002 őszén az ön-
kormányzati választások idején, 2004 őszén a kormányfőváltás heteiben és 2008-ban 
a népszavazáskor. A hírügynökség az ellenzék képviselőit – összefoglalva a szavaikat 
vagy szó szerint – gyakrabban idézte, mint a kormányzat tagjait. A legértékesebb 
szereplési formában, a szó szerinti idézettel megjelenített szereplők arányában még 
jelentősebb volt az ellenzék előnye, és ez nem volt köthető csupán a politikai törté-
nésekhez. A jelentősebb felülreprezentáltság eredményeként az ellenzéki szereplők-
re jutott összességében az idézések közel fele. 
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24. táblázat – Kormányzati és ellenzéki politikusok véleményének idézése  N=1271

Kormánykoalíció/kormányzati oldal Ellenzék

szó szerinti 
idézet

nem szó 
szerinti idézet

nincs 
idézet

szó szerinti 
idézet

nem szó 
szerinti idézet

nincs 
idézet

2008. X. 23 69 8 29 64 7

2008. III. 30 54 16 49 41 10

2008. átlag 26 63 11 36 56 8

2007. X. 23 55 22 29 51 20

2006. X. 32 51 17 36 52 12

2005. IX. 22 60 18 37 47 16

2004. IX. 32 27 41 47 23 30

2003. IX. 33 48 19 38 44 18

2002 IX. 30 55 15 38 60 12

A kormányzati oldal médiahasználata és a politikusi vélemény – összefoglalt vagy 
szó szerinti – idézésének aránya ellentétes irányú, egymás változásait ellensúlyozó 
együttmozgást mutat (19 . ábra). A 2002-2003-as időszak kisebb változásai után 2004 
őszén, az első Gyurcsány-kormány megalakulásakor, a kormányzati oldal kiugró mé-
diahasználata a periódus legalacsonyabb idézettségi értékével járt együtt. A követ-
kező ősszel a kormányzat médiafelületének „visszarendeződése” a szereplési lehető-
ségek arányának „korrigálását”, az idézések gyakoribbá válását eredményezte. 2006-
2007 folyamán ezek az arányok érdemben nem változtak. A 2008-as őszi adatfelvétel 
idején - a költségvetés és az IMF hitel vitájának hetében -, a kormányzat médiahasz-
nálata több éves mélypontjára zuhant, és ezzel párhuzamosan az összefoglalt vagy 
szó szerinti idézetek gyakoribbá váltak.
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19. ábra – A kormányzati oldal idézése és médiahasználatának alakulása, 2002-2008 (szá-
zalék) N=775, 1271

Az elmúlt hat évben a parlamenti politikum képviselőinek ötöde-tizede (13%-19%) 
élt valamilyen kritikai megjegyzéssel, ez alól a 2001-es (6%) és a 2006-os (40%) év je-
lentett egyedül kivételt. 2008-ban – mindkét vizsgálati időszakban – a korábbi évek 
átlagánál gyakrabban fogalmaztak meg bírálatokat a parlamenti politikusok (26%-
28%). Nem meglepő, hogy az ellenzéki pártok képviselői mindig sokkal gyakrabban 
éltek a kritika lehetőségével, mint a kormányoldali társaik (25 . táblázat). 2001-ben 
az akkori ellenzék képviselőinek ötöde artikulált valamilyen kifogást. 2002-2004 kö-
zött az új összetételű ellenzéki pártok aktívabbakká váltak (25-29%), de igazán jelen-
tős változást először 2005 őszén (38%) regisztrálhattunk. Ezt követte a 2006-os csúcs-
pont, amikor az ellenzéki politikusok minden második szerepléséhez valamilyen kriti-
kai üzenet kapcsolódott. 2007-ben valamivel gyengébb (44%), de még így is szokat-
lanul erős kritikai aktivitást mutatott az ellenzék, ami 2008-ban újabb rekordot dön-
tött. Az ellenzéki protestálás elsődleges célpontja a kormányoldal volt. 2002-2004 kö-
zött az ellenzéki bírálatok ötöde-negyede, 2005-ben már harmada, ezt követően pe-
dig több mint 40 százaléka a kormány, illetve a koalíció munkáját vette tűz alá.
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25. táblázat – Bírálatok a parlamenti politikusok szerepléseiben, százalékban (egy szerep-
lő több személyt is bírálhatott, ezért az értékek összege meghaladhatja a 100 százalékot) 
N=1271

nincs bírálat
kormányzat 

bírálata
ellenzék 
bírálata

egyéb bírálat Összesen

2001. IX.

Kormány 98 0 0 2 100

Ellenzék 82 15 1 2 100

2002. IX.

Kormány 88 1 7 4 100

Ellenzék 73 22 0 5 100

2003. IX.

Kormány 93 1 3 3 100

Ellenzék 75 21 0 4 100

2004. IX.

Kormány 98 0 2 0 100

Ellenzék 71 26 0 3 100

2005. IX.

Kormány 91 1 6 2 100

Ellenzék 62 32 0 6 100

2006. X.

Kormány 83 3 11 5 100

Ellenzék 50 40 1 9 100

2007. X.

Kormány 89 3 6 2 100

Ellenzék 56 40 3 1 100

2008

Kormány 87 0 9 4 100

Ellenzék 50 44 0 6 100

2008. III.

Kormány 84 1 13 3 100

Ellenzék 46 46 1 7 100

2008. XI.

Kormány 90 0 5 4 100

Ellenzék 52 42 0 6 100
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161

1. a 2008-as év médiakrónikája

 – négy-öt százalékos áremelés a kábeltévés piacon (január 1 .) 
A UPC Magyarország januártól – hasonlóan más kábeltévés cégekhez – 4-5 száza-

lék közötti áremelést hajtott végre.
– mobiltévé – minden készen áll a piaci szolgáltatás beindítására (január 8 .) 
Az Antenna Hungária Zrt. arra törekszik, hogy Magyarországon is minél hamarabb 

piacra lépjen a digitális mobiltévé műsorszórással, hiszen minden készen áll a szolgál-
tatás bevezetésére, s felhasználói igény is van rá. 
– ortt panaszbizottság: kiugróan kevés beadvány érkezett (január 15 .) 
A korábbi időszakokhoz képest kiugróan kevés beadvány érkezett az ORTT Panasz-

bizottságához a tavalyi év utolsó negyedében.
– ortt: egymilliós bírság burkolt reklám miatt a magyar televíziónak (janu-

ár 17 .) 
Egymillió forintos bírságot szabott ki a médiahatóság a Magyar Televízióra a burkolt 

reklámot tiltó szabály megsértése miatt. 
– rádió 1: új tulajdonosi kör, régi profil (január 21 .) 
Tulajdonost vált, de régi profiljával működik tovább a 11 helyi tagrádióval működő 

Rádió 1. 
– az mr2-petőfi műsoraiban nem jelenik meg a sokszínűség (január 30 .) 
Nem biztosítja a Magyar Rádió MR2-Petőfi műsorszolgáltatása a műsorszámok és 

nézetek sokszínűségének megjelenítését az ORTT közleménye szerint. Such György, a 
közszolgálati médium elnöke ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a rádió min-
den adója együttesen biztosítja a műsorszámok változatosságát. A rádió kuratóriu-
mi elnöke pedig azt közölte: javasolni fogja az elmarasztaló határozat megtámadását.  

n e g y e d i k  f e j e z e t

A rádiós és televíziós
médiatartalmak elemzése 4
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– eredménytelen az utolsó szabad fővárosi rádiófrekvencia pályázata 
(február 6 .)

Eredménytelen az utolsó szabad fővárosi rádiófrekvencia pályázata. Ezzel legalább 
egy évre üres marad ez a hullámsáv, hiszen az ORTT – amelynek kétharmados több-
séggel kellett volna valamelyik induló mellé állnia – egy átmeneti rendelkezés mi-
att az új törvény megszületéséig, illetve ez év végéig nem írhat ki újabb pályázatot. 
– az szdsz helyreigazítást kér a hír tv-től (február 9 .) 
Az SZDSZ sajtó-helyreigazítást kér a Hír Tv-től a tévécsatornának a párttal foglalko-

zó egyik műsorában elhangzottak miatt, ennek elmaradása esetén a bírósághoz for-
dul. A Hír Tv Célpont című műsora szerint manipulálták az SZDSZ tavalyi elnökválasz-
tását, Kóka János állítólag álszavazatokkal nyerhette meg a választást. Ezt állították a 
műsorban a szavazás résztvevőiként bemutatott, név nélkül és kitakart arccal, eltor-
zított hanggal nyilatkozók. 
– mtv: félmilliós büntetés egy kézben tartott népszaváért (február 14 .) 
Félmillió forintos bírsággal sújtotta a Magyar Televíziót a médiahatóság, mert a 

Nap-kelte egyik interjújának felkonferálása során indokolatlanul mutatták a Népsza-
va fejlécét a képernyőn.   
– az ortt elnöke szerint az eredmények mellett maradt még számos tenniva-

ló (február 21 .) 
Kiegyensúlyozottabbá vált a médiahatóság működése, tovább emelkedett a szín-

vonal, de több lényeges ponton nem sikerült eredményt elérni – értékelte mandátu-
mának végén az elmúlt négy évet Kovács György, az Országos Rádió és Televízió Tes-
tület elnöke. 
– viasat3: nem kell híradót adnia egyelőre (február 20 .) 
A tévécsatorna országossá nyilvánítását eldöntő ítélet megszületéséig nem kell hír-

adót sugároznia a Viasat3-nak.
– ortt: 180 millió forint műszaki fejlesztésre, a pénz több mint felét az atv és 

a hír tv kapta (február 21 .) 
Közel 180 millió forintot osztott szét tévécsatornák műszaki fejlesztésére a média-

hatóság, a pénz több mint felét az ATV és a Hír TV kapta. 
– rekordszámú pályamű érkezett a kamera hungária televíziós műsorfeszti-

válra (február 26 .)
Rekordszámú (519) pályamű érkezett a Kamera Hungária Televíziós Műsorfesztivál-

ra a nemrég lezárult nevezési határidőre 
– perel a magyar rádió a petőfi új struktúráját kifogásoló ortt-döntés ellen 

(március 9 .)
Bíróságon támadta meg a Magyar Rádió a médiahatóság január végi döntését, 

amely szerint az MR2-Petőfi adó nem biztosítja a műsorszámok és nézetek sokszínű-
ségének megjelenítését.  
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4– támogatták az ortt-tagok mandátumszabályainak módosítását (március 10 .) 
Egyhangú szavazással általános vitára alkalmasnak találta az Országgyűlés Kulturá-

lis és Sajtó Bizottsága azt az ötpárti javaslatot, amely az ORTT tagjainak mandátumá-
val kapcsolatos szabályokat módosítaná.  
– kulturális bizottság: igen az ortt múlt évi beszámolójára (március 11 .) 
Az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága általános vitára alkalmasnak talál-

ta és elfogadásra javasolta a parlamentnek az ORTT 2007. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját. 
– megvásárolta az Inforádiót a közép-európai média zrt . (március 12 .) 
A Közép-Európai Média Zrt. megvásárolta az InfoRádió Kft. száz százalékos tulaj-

donrészét, és ezzel az FM 95.8-as budapesti regionális frekvencián sugárzó egyetlen 
magyarországi hírrádió és az inforadio.hu internetes hírportál kizárólagos tulajdono-
sa lett. 
– ortt mustra kilencedszer, most szolnokon (március 13 .) 
Kilencedik alkalommal – ezúttal Szolnokon – rendezi meg az általa támogatott fil-

mek és tévés produkciók fesztiválját, a Mustrát az Országos Rádió és Televízió Testület. 
– majtényi lászlót jelölte az államfő és a miniszterelnök az ortt elnökének 

(március 19 .)
Majtényi László volt adatvédelmi biztost jelölte Sólyom László köztársasági elnök és 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közösen az ORTT elnökének 
– lemondott az audiovizuális kormánybiztos (március 21 .) 
Március 31-i hatállyal lemondott az audiovizuális kormánybiztos. Sarkady Ildikó 

egyúttal jelezte, hogy a Miniszterelnöki Hivatalból is távozik.  
– kiírta az nhh a digitális műsorszóró pályázatokat (március 25 .)
Kiírta az öt digitális földfelszíni televízió, valamint a digitális rádió műsorszóró-háló-

zat üzemeltetési jogosultságára vonatkozó nemzetközi tenderét a Nemzeti Hírköz-
lési Hatóság.  
– ortt intés az rtl klubnak a fábry show miatt (március 26 .) 
Az RTL Klub megsértette Lendvai Ildikó szocialista politikus emberi méltóságát és 

méltatlan helyzetbe hozta őt a Fábry show egyik adásában, ezért a médiahatóság a 
sérelmezett magatartás abbahagyására hívta fel a műsorszolgáltatót. 
– nfü: nem ütközik törvénybe a tv2-vel kötött szerződés (március 27 .) 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség törvénybe nem ütköző módon folyósít közbeszer-

zés nélkül 200 millió forintot a TV2 kereskedelmi csatorna üzemeltetőjének az euró-
pai uniós pályázatokkal kapcsolatos tudatformálás céljából – jelentette ki Lantos Gab-
riella, az NFÜ kommunikációs főigazgatója.  
– kisorsolták a médiakuratóriumok civil delegáltjait (március 28 .) 
Három jelölő szervezet két közszolgálati médium kuratóriumába is delegálhat ta-

got – derült ki, amikor a szerencse döntött azokban az esetekben, amikor az el-
osztható helyek számánál többen jelentkeztek a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, 
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vagy a Duna TV-t felügyelő Hungária Televízió Közalapítvány döntéshozó fórumá-
nak egy-egy helyére.  
– az ortt-hez fordul egy magánszemély egy tv2-s sorozat támogatása miatt 

(március 31 .)
Sem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, sem a TV2 nem talált kivetnivalót a kereske-

delmi csatorna szappanoperájának támogatásában, ám egy magánszemély médiaha-
tósági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben megjelent sajtóhírek alapján.  
– megválasztották az ortt elnökét és tagjait (március 31 .) 
Az Országgyűlés 199 igennel, 5 nem és 126 tartózkodással Majtényi Lászlót az Orszá-

gos Rádió és Televízió Testület elnökének választotta. A testület tagjainak Ladvánszky 
Györgyöt (MSZP) 330 igen, egy nem és három tartózkodással, Szalai Annamáriát (Fi-
desz) 274 igen, 7 nem és 34 tartózkodás mellett, Timár Jánost (SZDSZ) 332 igennel, egy 
ellenszavazattal és két tartózkodás mellett, Tirts Tamást (KDNP) 326 igen, két nem és 
négy tartózkodással, valamint Wéber Jánost (MDF) 332 igennel, két ellenszavazattal 
és két tartózkodással választották meg a testület tagjának.  
– kuratóriumi sorsolás: több tucat szervezetet képviselt egy pártdelegált 

(április 1 .) 
Félszáz szervezetet képviselt a médiakuratóriumok civil helyeinek sorsolásán egy 

olyan ember, aki március óta a Magyar Rádiót felügyelő testület egyik kormánypár-
ti delegáltja.  
– új tagokkal kell kiegészíteni az ortt-t és a médiakuratóriumokat (április 2 .) 
Új kormánypárti tagokkal kell kiegészíteni a három közszolgálati médium közalapít-

ványának kuratóriumi elnökségét, és a médiahatóság létszáma is megugrik eggyel, ha 
a Szabad Demokraták Szövetsége távozik a koalícióból. 
– együttműködésre lép az nhh és az ortt (április 18 .)
Az eddiginél szorosabb együttműködést alakít ki az Országos Rádió és Televízió Tes-

tület és a Nemzeti Hírközlési Hatóság. 
– ortt-gvh: az együttműködés elmélyítésében állapodott meg a két elnök (áp-

rilis 24 .)
A szakmai együttműködés elmélyítésében állapodott meg Nagy Zoltán, a Gazda-

sági Versenyhivatal és Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke.
– nhh – négy pályázat a digitális földi műsorszórásra (április 24 .) 
Négy pályázat érkezett a Nemzeti Hírközlési Hatóság digitális földi televíziós és rádi-

ós multiplex műsorszóró pályázatára: a Digital Broadcasting Kft. és az Antenna Hun-
gária Zrt. televíziós, a Magyar Rádió és az Antenna Hungária rádiós digitális műsor-
szórásra pályázik. 
– több mint 6 százalékkal nőtt az elektronikus média reklámbevétele 2007-ben 

(április 24 .) 
Az elektronikus médiumok reklámbevétele 2007-ben 6,4 százalékkal nőtt 2006-hoz 

képest – derült ki a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete által nyilvá-
nosságra hozott adatokból.  
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4– mtv közalapítvány: a civilek mandátumigazolásánál ismét előkerül a kurátor-
sorsolási vita (április 30 .) 

A médiahatósághoz fordult a közrádió és -tévék civil kurátorainak sorsolásával kap-
csolatban a Magyar Televízió Közalapítvány ellenőrző testületének elnöke, aki szerint 
az ORTT állásfoglalására támaszkodva dönti el, van-e teendője az ott tapasztalt „tö-
meges képviselettel” kapcsolatban.  
– ortt: „paródia” a civil szervezetek közmédium-kontrollja (május 13 .) 
A médiatörvény által a közszolgálati rádiónál és -tévéknél kialakított civil kontroll-

rendszer „olyannyira nem váltotta be a hozzá fűzött demokratikus várakozásokat, 
hogy az állami működés indokolt társadalmi ellenőrzésének paródiájává vált”, ezért a 
szisztéma átalakítását kérik az Országgyűléstől.
– ranschburg jenő: a médiában megjelenő erőszak növeli a gyerekek agresszi-

vitását (május 16 .)
A médiában, elsősorban a televízióban és a számítógépen megjelenő erőszak egy-

értelműen növeli a gyerekek agresszivitását – hangsúlyozta Ranschburg Jenő pszicho-
lógus egy konferencián.  
– ortt: együttműködési megállapodást javasol a kisebbségi ombudsman (má-

jus 19 .)
A médiahatóság és a saját hivatala közötti együttműködési megállapodás megkö-

tését javasolta a Majtényi László ORTT-elnökkel folytatott megbeszélésen Kállai Ernő 
kisebbségi ombudsman.  
– médiauniót alapított kétszáz médiaorgánum a társadalmi tudatformálásért 

(május 26 .) 
Médiaunió névvel hozott létre kétszáz magyarországi médiaorgánum egy alapít-

ványt, mely összefogja a média résztvevőit, hogy együtt tegyenek a társadalmi tu-
dat formálásáért. 
– kiegészítették a médiakuratóriumok elnökségét és az ortt-t (május 26 .) 
Az Országgyűlés kiegészítette a médiakuratóriumok elnökségét és az ORTT-t. A 

döntésre azért volt szükség, mert az SZDSZ delegáltjai május elsejétől – a párt ko-
alícióból való kilépésétől – az ellenzéki oldalhoz tartoznak, így a törvény alapján a 
közmédiumok kuratóriumi elnökségében, illetve az ORTT-ben ismét egyensúlyba kell 
hozni a két oldal létszámát. A döntés alapján az eddig tíztagú testületek közül a Ma-
gyar Rádió és a Magyar Televízió kuratóriumi elnöksége 14-14, a Duna Televízióé pe-
dig 12 fősre duzzad. Az ORTT-be egy plusz tagot választottak, Gyuricza Pétert 354 
igen, egy nem és 10 tartózkodás mellett emelték a grémium tagjai közé. 
– majtényi lászló: szűkebb hatáskörrel eredményesebb volna az ortt (május 

27 .) 
Szűkebb, de komolyabban vett hatáskörrel egy médiahatóság sokkal eredménye-

sebben tud fellépni – mondta Majtényi László, az ORTT elnöke az idén 13. alkalommal 
megrendezett tihanyi Media Hungary konferencián mondott megnyitójában.  
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– mtv: sikertelen elnökjelölés (május 30 .) 
Nem sikerült elnököt jelölnie a Magyar Televízió élére a közmédiumot felügyelő 

közalapítvány kuratóriumi elnökségének. A testület úgy döntött, hogy új pályázatot 
ír ki a tisztségre. A Fidesz és a KDNP delegáltjai felvetették, mindhárom médiakurató-
rium elnökségének tagjai mondjanak le. 
– ortt: gyűlöletkeltésre alkalmas volt az echo tv egyik műsora (június 3 .) 
Gyűlöletkeltésre alkalmasnak találta az Echo TV egyik, február közepén sugárzott 

műsorát a médiahatóság. Az adás miatt – amelyben kormánypárti képviselők kiirtá-
sáról értekeztek – arra szólította fel az adót az ORTT, hogy „a jövőben tartózkodjon 
hasonló tartalom sugárzásától”.  
– a közszolgálatiság értelmezéséről folytatott konzultációt az ortt, a magyar 

rádió elnöke és a magyar rádió kuratóriumának elnöke (június 4 .) 
A szakmai együttműködés elmélyítésében állapodott meg a Magyar Rádió és az 

ORTT az informális megbeszélésen.  
– nem kapott többséget a tilos rádió műsorszolgáltatásának automatikus 

hosszabbítása (június12 .) 
Nem kapta meg a többséget a Tilos Rádió műsorszolgáltatási jogosultságának au-

tomatikus meghosszabbítása az ORTT ülésén. 
– műsorszolgáltatási alap: a vendéglátó- és szálláshelyek ötöde fizet tévédí-

jat (június 20 .) 
Tavaly 36 és fél, 2008. május végéig mintegy 49 ezer készülék után fizették be ezt 

a közterhet, miközben becslések szerint 240 ezer panziós vagy szállodai szoba, étte-
rem és más kereskedelmi célú helyiség működik, és ezek jelentős hányadában a szol-
gáltatás részeként bizonyosan üzemeltetnek televíziókészüléket.  
– az mr1-kossuth rádión lesz hallható az olimpia (július 2 .) 
Az MR1-Kossuth Rádió augusztus 9-től 24-ig közvetítésekkel, óránkénti összefogla-

lókkal és három nagyobb műsorblokkal jelentkezik a pekingi olimpiáról.  
– roma fiatalokat vár gyakornoknak a magyar televízió és a magyar rádió 

(július 8 .) 
Várják azoknak a diplomával vagy megkezdett felsőfokú tanulmánnyal, illetve szer-

kesztő-riporteri ambícióval rendelkező roma fiataloknak a jelentkezését, akik ked-
vet éreznek a televíziózás és a rádiózás iránt. Öt kiválasztott fiatal egy évig ösztön-
díjasként tanulhat és dolgozhat a Magyar Rádióban és a Magyar Televízió különbö-
ző szerkesztőségeiben.  
– ortt: ősszel kezdhetnek foglalkozni a két országos kereskedelmi rádió kon-

cessziójának meghosszabbításával (július 8 .) 
Annak ellenére elkezdhet ősszel foglalkozni a médiahatóság a két országos ke-

reskedelmi rádió, a Danubius és a Sláger Rádió koncessziójának meghosszabbításá-
val, hogy ez év végéig frekvenciastop van érvényben. A digitális átállásról szóló jog-
szabály és a médiatörvény folyamatban lévő módosítására hivatkozva döntött úgy 
az Országgyűlés, hogy 2008 végéig megtiltja a koncesszió kiadását és hosszabbítását 
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4a testületnek. Rádiós vezetők ugyanakkor már korábban felhívták a figyelmet arra, 
hogy a médiatörvényben szabott határidők miatt idén ősszel el kellene kezdődnie a 
koncessziós szerződéseik újratárgyalásának. 
– az olimpia alatt egymilliárdot költ hirdetésre az nfü (július 8 .) 
Az olimpia alatt kíván 1 milliárd forintért hirdetni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 

ezért gyorsított meghívásos eljárást kezdeményezett. 
– ortt: felmondták két körzeti rádió szerződését – mindkettőben tulajdonos 

az advertum (július 10 .) 
Egy debreceni és egy miskolci rádió műsorszolgáltatási szerződését azonnali hatály-

lyal felmondta a koncessziós díjtartozásuk miatt a médiahatóság, míg egy nyíregyhá-
zi adó esetében nem kapott többséget ez a kezdeményezés. Mindhárom médium-
ban résztulajdonos az Advertum Kft. 
– a felnőttek nyolcada a netről értesül a friss hírekről, vagyis a világháló felzár-

kózott a tévé mellé (július 18 .) 
A magyar lakosság 41 százaléka internetezik rendszeresen, 30 százaléka gyakran ol-

vas online híreket, míg a felnőttek 13 százaléka az internetről értesül először a veze-
tő hírekről – derült ki az Index és a Forsense közös felméréséből.
– digitális tévé – az antenna hungária nyert (július 25 .) 
Az Antenna Hungária Zrt.-vel köthet szerződést a hazai digitális földfelszíni televí-

ziós és rádiós műsorszórásra a Nemzeti Hírközlési Hatóság – döntött az Országgyű-
lés eseti bizottsága.  
– nhh:  az idén megkezdődik a földfelszíni digitális tv-adás (július 25 .) 
Az Antenna Hungáriával, a földfelszíni digitális televíziós és rádiós pályázat nyerte-

sével 45 napon belül köt szerződést a Nemzeti Hírközlési Hatóság, s így várhatóan 
még az idén beindulhat a digitális műsorszórás, ezen belül a mobiltévézés.
– együttműködési megállapodás az nhh és az ortt között (augusztus 13 .) 
A két intézmény együttműködésének kereteit rögzítő megállapodást írt alá 

Majtényi László, az ORTT elnöke és Pataki Dániel, az NHH vezetője.  
– megtámadták a rádiós multiplexpályázat eredményét (augusztus 25 .) 
Bíróságon támadta meg a rádiós digitális multiplexpályázat eredményét a vesztes, a 

Magyar Rádió. A közmédium szerint maga a kiírás és az általuk benyújtott anyag elbí-
rálása „több tekintetben is jogilag megalapozott aggályokat vet fel”. 
– a költségvetési bizottság elfogadta az ortt jelentését (szeptember 10 .)
Egyhangúlag elfogadta az ORTT 2007. évi tevékenységéről és költségvetéséről szó-

ló beszámolóját az Országgyűlés költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága.  
– multiplex-tender: a bíróság elutasította az mr beadványát (szeptember 11 .) 
A Fővárosi Ítélőtábla idő előttiségre hivatkozva elutasította a Magyar Rádió Zrt. be-

adványát, amellyel a Nemzeti Hírközlési Hatóság digitális multiplexek üzemeltetésére 
kiírt pályázatának eredményét támadta meg.
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– tovább sugározhat a tilos rádió (október 1 .)
Második nekifutásra meghosszabbította a Tilos Rádió műsorszolgáltatási jogosult-

ságát az ORTT. A KDNP kifogásolta a döntést. 
– nem minden tévé teljesíti a nyereményjátékokkal kapcsolatos vállalásait (ok-

tóber 10 .) 
Egyes tévécsatornák nem teljesítik azokat a vállalásaikat, amelyeket tavaly, a Gaz-

dasági Versenyhivatal interaktív telefonos nyereményjátékokról folytatott vizsgálata 
után tettek – jelentette az ORTT.  
– vizsgálják a tv2 szappanoperájának támogatását (október 16 .) 
Hatósági vizsgálatot rendelt el az ORTT annak tisztázására, sértett-e szabályt az, 

hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség anyagilag támogatta a TV2 Jóban Rosszban 
című szappanoperáját.
– nincs jogi akadálya a digitális átállásnak (november 4 .) 
Mivel az Ítélőtábla idézés kibocsátása nélkül elutasította a KTV Hírtech Kft. kere-

setét, minden akadály elhárult a digitális műsorszórásra való átállás elől – közölte a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság. 
– elkészült az új médiatörvény-javaslat (november 4 .) 
Három, részvénytársasági formában működő, a jelenlegitől eltérően finanszírozott 

közmédiummal, a kereskedelmi adók mostaninál lazább tulajdonosi korlátaival, átala-
kuló, de a Nemzeti Hírközlési Hatósággal (NHH) össze nem vont médiahatósággal szá-
mol a médiatörvény utódául szánt jogszabály tervezete 
– nyilvánosak lesznek az ülésen elhangzottak (november 4 .) 
Nyilvánosságra hozza honlapján az ülésein elhangzottakat az Országos Rádió és Te-

levízió Testület. 
– a televíziós kibeszélő show-k vizsgálata (november 6 .) 
Jóri András adatvédelmi biztos és Majtényi László, az ORTT elnöke megállapodott 

abban, hogy a két szerv összehangolt vizsgálatokat indít a kereskedelmi televíziók ál-
tal hétköznap délutánonként sugárzott ún. kibeszélő show-k működése jogszerűsé-
gének ellenőrzésére. Vizsgálandó, hogy a műsorba kerülő egyes adások nem sértik-e 
az emberi méltóság tiszteletének és a magánélet sérthetetlenségének alkotmányos 
követelményeit. 
– mustra tizedszer (november 13 .) 
Tizedik alkalommal rendezik meg a Mustrát, a médiahatóság által támogatott fil-

mek szemléjét. 
– együttműködik a magyar és a román médiahatóság (november 14 .) 
Várhatóan még az idén együttműködési megállapodást ír alá a magyar és a román 

médiahatóság vezetője, a kooperáció nyitott, így akár közép-európaivá is bővülhet. 
– rálőttek az atv székházára (november 17 .) 
Éles lőszerekkel lőttek rá az ATV székházára – jelentette be a BRFK. 
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4– szdsz: nincs esély további tárgyalásokra a médiatörvényről (november 19 .) 
Az MSZP azzal, hogy bejelentette, nem engedi az Országgyűlés elé a médiatörvény-

javaslatot, elzárta a további tárgyalások lehetőségét, hiszen egyoldalú döntésével fel-
rúgta azt a bizalmi légkört, amelyekre az eddigi munka épülhetett; közölte Pető Iván. 
– élesen kritizálja a szakma a médiatörvény-tervezetet (november 19 .) 
A médiatörvény november elején nyilvánosságra hozott munkaanyagának számos 

pontját élesen kritizálták a megkérdezett szakmai szervezetek. Az öt parlamenti párt 
szakértői által készített tervezetet az MSZP nem támogatja, a Fidesz és az SZDSZ sze-
rint pedig így a szocialisták felelőssége, hogy hosszú időre elszállt az átfogó szabá-
lyozás lehetősége.  
– a médiaparlament a szakma bevonásával kidolgozandó új médiatörvényt 

szorgalmaz (november 21 .)  
A szakma bevonásával kell új médiatörvény-tervezetet kidolgozni, ezt szorgalmaz-

za a Médiaparlament. 
– nyilvános a rádió- és tévéadattár (november 27 .) 
A nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válik az ORTT mintegy ötmillió órányi 

adást tartalmazó műsortára.  
– az ortt elmarasztalta az echo tv mélymagyar c . műsorát (december 3 .) 
Az ORTT egyhangúlag elfogadott határozatában megállapította, hogy az Echo TV 

Mélymagyar c. műsorának 2008. július 1-jei adása alkalmas volt a cigány kisebbség el-
leni gyűlölet keltésére, és ezzel a műsorszolgáltató megsértette a Médiatörvény alap-
elvi rendelkezését, ezért a műsorszolgáltatóval szemben bírságot szabott ki.  
– koncessziós díj-csökkentést kért a két országos kereskedelmi televízió, de 

nem kapnak (december 3 .) 
Műsorszolgáltatási díjának jelentős csökkentését kérte az ORTT-től mindkét orszá-

gos kereskedelmi tévécsatorna, de a Testület elutasította a kérést.
– a magyar és a román médiahatóság együttműködési megállapodást kötött 

(december 12 .)
Együttműködési megállapodást írt alá Budapesten Majtényi László, az ORTT és 

Rasvan Popescu, a román Nemzeti Audiovizuális Tanács (CNA) elnöke. Az eseményen 
elhangzott: terveik szerint regionálissá kívánják bővíteni szervezeteik kooperációját.  
– több hónapos kampány a tudatos televíziózásért (december 27 .) 
Ne a televízió nevelje fel a gyereket! mottóval indított tévéreklám-kampányt az 

ORTT. A médiahatóság a román társszervtől kapta a gyerekek szülői felügyelet nél-
küli tévézésének veszélyeit bemutató három szpotot. A magyar viszonyokhoz mini-
mális költségekkel adaptált reklámok legalább tavaszig műsoron maradnak, de erős 
hangvételük miatt csak 21 óra után kerülhetnek adásba.  
– sólyom lászló nem írta alá a médiatörvény módosítását (december 29 .) 
Sólyom László köztársasági elnök nem írta alá és véleményezésre megküldte az Al-

kotmánybíróságnak a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény módosításáról szó-
ló törvényt. A köztársasági elnök kifogásának adott hangot, hogy a hét évre elnyert 
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jogosultság öt éves kiterjesztése utáni pályázat nélküli újrázás sértheti az alkotmány-
nak a sajtószabadságot biztosító bekezdését. 
– vége a frekvenciamoratóriumnak (december 31 .) 
Az év utolsó napján éjfélkor ér véget a több mint egy éven át érvényben lévő frek-

venciamoratórium: a médiahatóság ismét oszthat ki hullámsávokat, illetve dönthet 
koncessziós díj-csökkentési ügyekben. 

2.  a TesTüleT álTal elrendelT rendkívüli 
vizsgálaTok 

A Testület által elrendelt vizsgálatok száma 2008-ban is magas volt (98). Az anali-
zált ügyek számát tekintve a 2007-es évhez képest elmozdulás nem történt, 2008-
ban a vizsgálatok talán minden eddiginél nagyobb arányban érintették az Rttv.  
3. §-ában foglalt normákat. A legemlékezetesebb ügyek a gyűlöletkeltéssel és az 
emberi jogok sérelmével voltak kapcsolatosak.

Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata által elvégzett ellenőrzések megál-
lapításai alapján jelzett, vélelmezett törvénysértések jogi minősítését követően az 
érintett műsorszolgáltatók nyilatkozatában rögzített szakmai érvek értékelésével 
formálódik a testületi döntés. Ezért előfordul(hat), hogy az ellenőrzés megállapí-
tásaiban és a Testület által meghozott közigazgatási határozat indokolásában sze-
replő érvelésben eltérő elemek jelennek meg.

echo tv kibeszélő (2008 . június 4 .)
Az Echo TV kínálatában hétköznaponként 18 óra 30 perctől a Kibeszélő című inte-
raktív (betelefonálós) fórumműsor jelentkezik két részben, közel egy órás időtartam-
ban. A műsort felváltva Pörzse Sándor illetve Németh Miklós Attila vezeti. Az interak-
tív program normál díjas telefonszámon hívható, de a nézőknek lehetőségük adó-
dik SMS-üzeneten, valamint e-mailen keresztül is kommunikálni a műsorkészítőkkel, 
továbbá a műsorszám befogadóival. A vizsgált adást Németh Miklós Attila vezette.

A (politikai, közéleti vagy kötetlenebb témájú) fórumműsorok használják ki talán 
leginkább a szabad véleménynyilvánítás nyújtotta lehetőségeket. A fórumok hozzá-
szólói egy-két percben elméletileg szabadon hirdethetik véleményüket, jó esetben az 
éppen tárgyalt témához kapcsolódva. A fórumok tehát kevéssé formalizált, őszinte-
életszerű, köznyelvileg megfogalmazott tájékoztatást ígérnek a közönségnek. A mű-
fajba tartozó programok lényege abban áll, hogy a kommentátorok és a műsorve-
zetők együtt alakíthatják ki a közönségnek szóló üzeneteket, továbbá ezen keresztül 
befolyásolhatják a közvélekedést. A televízió által felkínált kommunikációs lehetőség 
és a hozzászólók motiváltsága informális csoportot hoz létre. A tagok bizonyos szin-
tű lojalitást tanúsítanak a közösség céljai, illetve értékrendje iránt. A műsorvezetők és 
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4a kommentátorok a csoport véleményvezéreinek tekinthetők. A fentiekre tekintet-
tel a fórum alaphelyzetéből következik bizonyos mértékű kötődés a műsor szemléle-
téhez és témájához. Ez a motiváltság a hozzászólók esetében nyilván erősebb, hiszen 
vállalják nyilvános szereplésük sikertelenségének a kockázatát, többnyire képesek az 
elővezetett témához kapcsolódni, új szempontokat bevezetni stb. 

A műsor elején a moderátor két témát vetett fel, melyek közül az egyikkel rövid 
képes beszámoló is foglalkozott, amely bevezette a nézőket a kérdéskörrel össze-
függő történésekbe. A napirenden lévő kérdésköröket a műsorvezető is összefog-
lalta, majd ezt követően a telefonos véleményeket várta. A Kibeszélő főként a ha-
zai politikai élet történésein keresztül a jelenlegi kabinetet kritizálja, amelyhez a né-
zőket hívja segítségül. A betelefonálók plusz információkkal és a saját sorstragédiá-
jukkal teszik még sötétebbé a pesszimista helyzetképet. A Kibeszélő véleménymű-
sor, így szerkesztői nem törekszenek arra, hogy tényszerű, pártatlan, vagy kiegyensú-
lyozott programot adjanak közre. A nézők, akik aktívan részt vesznek a műsorszám 
alakításában (a műsorvezető mindenkit, nemre és korra tekintet nélkül a keresztne-
vén szólít és tegez), az esetek többségében az elkeseredésüknek és a felháborodá-
suknak adnak hangot, mindeközben gyakran minősítik, sértegetik a jelenlegi kabinet 
tisztségviselőit, a témák főszereplőit. A rövid szöveges üzenetek küldői jóval sűrűb-
ben engednek meg maguknak sértéseket, mint a telefonos véleményformálók – a 
problematikus megnyilatkozások szinte mindegyike ebből a kommunikációs módo-
zatból toborzódik.

Az Alkotmánybíróság az 1006/2001. sz. határozatának (2007. XII. 4.) indokolásában 
kifejtette, hogy az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak a véleménynyilvánítás, illetve 
a sajtó szabadságának egyik alkotmányos korlátozását jelentik, ugyanakkor értelme-
zésünkben továbbra sincsenek pontosan definiált fogalmaink a törvényben megfo-
galmazott „gyűlöletkeltés” mibenlétére. A fentiekre tekintettel az elemzett műsor-
számból a konkrét fenyegető tartalmakat tartottuk problematikusnak, amelyek túl-
mutatnak az egyszerű sértésen, s akár törvénysértő tettekre is sarkallhatnak másokat, 
melyeknek a következményei – éppen a médiában megjelenő vélemények sokszoros 
hatásának köszönhetően32 – túlmutathatnak az előre megjósolható eseményeken.33 

A vizsgált adás témáinak a 88 éve aláírt trianoni békeszerződés (Június 4-e: gyász-
nap) – amelyről egy híradóból átvett rövid összeállítást mutattak be a műsor elején –, 
valamint Juhász Ferenc villájának a felújítása számított („A Juhász-villa katonás felújí-
tása”). Az elemzett műsorszámban megjelenő vélemények jellemzően kritikával illet-
ték a kormányt, a kormánypártot, valamint az immár ellenzéki (ám a kabinetet több 
esetben támogató) SZDSZ prominenseit. A trianoni évforduló kapcsán pedig a nagy-
hatalmak, elsősorban a franciák, illetve egy egész eszmerendszer (liberalizmus) ka-
pott elmarasztaló véleményeket.34

32  1006/B/2001. sz. AB határozat
33  Adásonként nagyjából 10-14 telefonos, illetve 20-25 különféle SMS-üzenetet adnak közre.
 34   Már a híradóból átvett trianoni összeállításban megfogalmazódott a liberalizmus általános kritikája Raffay Ernő történész által. 
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A képernyőn megjelenő rövid szöveges üzenetek többnyire panaszkodó-fohászko-
dó35, vádló-becsmérlő36, követelő37, illetve becsmérlő-fenyegető38 hangvételűek vol-
tak. Ez utóbbiak a műsorszolgáltató korábbi ígérete ellenére sem kerültek moderá-
lásra, egyes üzenetek esetében pedig kimutathatók voltak antiszemita motívumok 
is.39 (Az SMS-üzeneteket szó szerint, az esetleges helyesírási és nyelvhelyességi hibák-
kal együtt közöljük.) A sértő, becsmérlő vélemények szinte kivétel nélkül politikusok-
ra, illetve közszereplőkre irányultak, akiknek valamilyen vélt vagy valós pártkötődé-
se indulatokat gerjesztett az SMS-küldő befogadókban. Az antiszemita jelentéssel is 
rendelkező üzenetek a vizsgált adásban burkolt formában jelentek meg a képernyőn. 
Tiszaeszlár (nyilván a hírhedt bűnper kapcsán) és a Közel-Kelet említése egyértelmű-
en a zsidóságra utalt, konkrét – nem áthalláson alapuló – zsidóellenes megnyilvánu-
lást nem adtak közre. A burkolt fizikai fenyegetésre utaló, valamint a gyűlöletkeltés-
re alkalmas vélemények műsorba szerkesztése a moderálás teljes hiányára utalnak.

A betelefonáló nézők esetében jóval ritkábban lehetett találkozni markáns, indu-
latos, szélsőséges véleménnyel. Erőszakkal történő fenyegetés a vizsgált adásban 
egyetlen alkalommal fordult elő. A 70 éves, Tömöri Sándor néven bemutatkozó férfi 
egy meg nem határozott MSZP-s képviselőt akart kihívni bokszmeccsre, a megnyilat-
kozástól a műsorvezető nem határolódott el a megfelelő módon. Magatartásával azt 
sugallta, hogy a tervet helyesli, csak a jogi kötelmek akadályozzák meg abban, hogy 
nyíltan támogassa a betelefonáló ötletét. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az Echo TV 2008. június 4-én sugárzott Kibe-
szélő című műsorában – a műsorszolgáltató ígérete ellenére – továbbra is előfordul-
tak gyűlöletkeltésre alkalmas SMS-üzenetek, és ezzel sérült az Rttv. 3. § (2) bekezdése. 

Az Echo Televízió egy másik műsorában (Mélymagyar) a moderátor, Bayer Zsolt már 
nemcsak eltűrte a gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmakat, hanem ő maga is olyan mon-
datokat fogalmazott meg, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmas üzenetként értelmezhetők.

echo tv mélymagyar (2008 . július 1 .)
Az Echo TV műsorán vasárnaponként 20 órától látható a Mélymagyar című műsor 
két részben, közel egy órás időtartamban. Az ismétléseket kedden 23 órától, illetve 
szombaton 14 óra 5 perctől sugározzák. A stúdióbeszélgetésre épülő műsor vezető-
je Bayer Zsolt.

 35   Pl.: „Minden este 9-kor, imádkozzunk a Szűzanya, és M. o. őrangyalának közbenjárását kérve hazánkért! Egymás kezét fogva 
könyörögjünk Királynőnkhöz! Csatlakozzatok!” (18:34:24) 

36   Pl.: „Szdsz-es ripacs geszti p.! El a kezekkel nemzeti jelképeinktől! Menj vissza a heti tetvesekhez és Kovács Pistikét babusgasd 
inkább!” (18:48:24)

37   Pl.: „Nincs más megoldás! Előrehozott választást akarunk!” (18:50:14)
38    Pl.: „A komcsik MÁR ANNYI BŰNT KÖVETTEK EL,HOGY EGÉSZ EGYSZERŰEN NEM ÚSZHATJÁK MEG!!!hóhér” (18:46:42)
  „Solyom L. úr ön elsö helyen all a népszerüségi blöff listan,de elsö helyen all a felelösségre vonando kollaboransok fekete-

listajan is! Orion vadasza” (18:43:51)
39  Pl.: „1882 Tiszaeszlar-1920 Trianon-2008 Budapest: Turulbontas. Mind egytorol ered. Nekünk tényleg Mohács kell, hogy 

tisztán lassunk, hogy összefogjunk!? F.G.” (18:42:31) 
„Trianon nem ért végett! a hatar mentén települnek befelé a romanok és a szlovakok a közel-keletiekről nem is 

beszélve!” (18:42:52) 
„A szabad(kőműves) madarakat kellene megkérdezni,hogy mi a véleményük Trianonrol.Röpdösnének az örömtől.Jo lenne ha 

örökre a közel-keletre.Barabas” (19:21:22)
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4A vizsgált adásban Bayer vendége Bogár László közgazdász és Szepessy Zsolt 
monoki polgármester volt. A műsorszám témája a vidéki, periférián élő lakosság 
problémái voltak: a megélhetés forrásai, a munka becsületének helyreállítása, a se-
gélyezés új irányai. Már a műsorszám elején felmerült a vidéki roma és nem roma la-
kosság szembenállása. Bayer Zsolt egy, a Magyar Narancsban megjelent cikk részle-
tét olvasta fel, melyben Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke fejtette ki a véleményét 
(23:04:12) a kisebbség és a többség között feszülő konfliktusokról.

A cikket a műsorvezető vitaindító szándékkal ismertette, a témához szorosan kap-
csolódott az első kérdése, amely a probléma végkifejletére kérdezett rá. Bogár Lász-
ló kifejtette, új, eddig nem látott események játszódtak le az elmúlt időszakban, ame-
lyekre korábban gondolni sem mertünk volna. Ezzel összefüggésben megemlítette az 
olaszliszkai lincselést, illetve „a tanárverések napi rutinná válását”, valamint a színes-
fém-tolvajlást. Majd a társadalom kohéziós erejének hiányát, annak okait fejtegette, 
ami szerinte Trianon óta a magyarok betegsége. Szepessy Zsolt a saját településének 
példáját alapul véve kijelentette, hogy ott nem tapasztalható szembenállás, főleg nem 
etnikai jellegű konfliktus. A független polgármester is a nemzettudat hiányát emelte ki, 
amellyel kapcsolatban az oktatás szerepét és jelenlegi hiányosságait hangsúlyozta. Ál-
láspontja szerint az átfogó felelősséget az államnak, a kormánynak kell magára vállal-
nia. A Monokon bevezetett intézkedéseket kiáltásnak titulálta, amellyel igyekeztek fel-
hívni a figyelmet arra, hogy baj van, a problémát azonban a nagypolitikának kell meg-
oldania. Bogár László Bibóra hivatkozva kijelentette, hogy a rendszerváltás szisztémá-
ja egy torz, hamis hazugságra épült, arra, hogy Magyarország visszanyerte a szuvere-
nitását és egy szabad, független, demokratikus országgá vált, holott erről szó sincs. Ké-
sőbb pedig kifejtette, hogy a szellemi, erkölcsi talapzat a legfontosabb kohézióteremtő. 

A műsor második részében visszatértek a napi problémák szintjére. Ennek kere-
tében a monoki polgármester elmondta, hogy a vidéken élők bajainak megoldásá-
hoz behatóan kellene ismerni a területet és az ott lakók életét. Sok döntés azonban 
ezek teljes figyelmen kívül hagyásával születik, így nem is jelent igazi megoldást a fel-
merült bajokra. Az előzőeket követően Bayer Zsolt az alábbi gondolatmenetet tet-
te közzé (23:37:12): „(…) Van egy kis település, egy falu, élnek cigányok, magyarok, 
mindenki, boldog-boldogtalan küszködik, szenved, 20 év alatt tönkrement, elvet-
ték mindenét, a nyomorúság közös, kilátás semmi. Ebben az alaphelyzetben min-
den településen van két-öt-négy, egy tucat cigányember vagy adott esetben nem 
cigány, teljesen mindegy. A napi tapasztalat mégis az, hogy többségében cigány, 
aki gyakorlatilag az egész közösséget terrorizálja, aki ellopja a 80 éves öregasz-
szony utolsó tyúkját, akik kiássák a más krumpliját, akik letörik a más vetését, akik 
egyébként a kocsmában rohadnak, szülnek évente egy pulyát, egy kis rajkót. Ezek, 
ha valami nem tetszik, akkor azt ököllel elintézik, akit kell megvernek, a kölyköt 
iskolába nem járatják, ha meg járatják, jobb, ha nem járatják, mert egyébként a 
gyerek benn az iskolában vagy az osztálytársait terrorizálja, mert a kis cigánygye-
rek 16 évesen ül az ötödik osztályban a tíz éves osztálytársaival. Jó, ha mást nem 
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csinál velük, megverni viszont megveri, a cuccait elveszi, ha a tanár rászól, megve-
ri azt is, ha a tanár visszaüt, bejön az egész rokonság és szétverik a fél iskolát (…)

Bogár László afrikai és latin-amerikai példákat sorolt fel, amelyek szerinte analógiát 
mutatnak a magyar viszonyokkal, tendenciákkal. E példákban a hatalmasra duzzadt 
anyagi különbségek a lecsúszott rétegek gyors kriminalizálódásához, és emiatt az ál-
lam rendészeti költségeinek növekedéséhez vezetett. Ezt pedig a közgazdász szerint 
el lehetett volna kerülni a „társadalmi bajok” időben történő orvoslásával. Szepessy 
Zsolt polgármester nem látta ennyire sötéten a hazai viszonyokat.

A műsorszám végén Bayer Zsolt az amerikai mintákat vázolta fel. Egyfelől a fegy-
vertartásban és a birtokháborítással kapcsolatos normaszegések kíméletlen megtor-
lásában, másfelől a New York-i, a Rudy Giuliani által bevezetett zéró toleranciában 
látta a megoldást.

A gazdasági és kulturális depriváltság melegágya a különböző előítéleteknek. Bayer 
Zsolt romákkal kapcsolatos beállítódását a kistelepüléseken ragadt, szegénységi csap-
dában vergődő roma és magyar lakosság ellentétei hűen igazolták. Megállapítható, 
hogy a műsorszám meg sem kísérelte tárgyilagos és objektív módon bemutatni a fel-
vetett problémát. Bayer teóriáját Monok polgármesterének tapasztalatai sem voltak 
képesek felülírni, aki nem tartotta jellemzőnek a „cigánybűnözést” és az etnikai el-
lentéteket. Hitelt érdemlő információk, adatok helyett a műsorvezető a korlátozott 
személyes tapasztalataira alapozva tárta a nézők elé a társadalmi anomáliát, amely-
hez morális aspektusból közelített. A vidéken élő roma népességet a műsorszám elő-
ítéletes módon agresszív, szapora, italozó és bűnözői életmódot folytató csoportként 
mutatta be. A minoritás egyetlen legális jövedelemforrásaként a különböző segélye-
ket nevezte meg, amelyből a műsorvezető elmondása szerint jobb életszínvonalat 
képesek biztosítani maguknak, mint a többségi társadalom bizonyos foglalkoztatott 
rétegei. Bayer véleménye szerint a fentebb leírt igazságtalanság, valamint a romák 
antiszociális viselkedése, illetve a különböző sérelmek kiélezik a konfliktust a magya-
rok és a romák között. A műsorvezető leszögezte: valószínű, hogy az érintettek ön-
bíráskodás útján fognak elégtételt venni a különböző sérelmeikért, mivel a kabinet 
képtelen kézben tartani a problémát, a rendészeti és szociális megoldások pedig cső-
döt mondtak. Különösen aggályosnak tekinthető, hogy a konfliktushelyzet erőszakos 
megoldását elkerülhetetlennek állították be, amellyel legitimálhatták az ellentétek 
agresszív „rendezését” preferáló csoportok akcióit. Álláspontunk szerint a műsorve-
zető sztereotípiákból építkező, általánosító, bűnbakkereső helyzetjellemzése hozzá-
járulhatott a társadalmi konfliktusok erősítéséhez. A közreadott műsorszám közvet-
lenül erősíthette a cigánysággal szembeni sztereotípiákat, előítéleteket. Problemati-
kusnak tekinthető továbbá, hogy az említett bűncselekmények elkövetését a cigány-
ságnak tulajdonította, miközben a romákat ért sérelmekről, támadásokról egyetlen 
szót sem ejtettek. A fentiek figyelembevételével kijelenthető, hogy a vizsgált műsor-
szám alkalmas lehetett a cigánysággal szembeni gyűlöletkeltésre, mivel a kisebbséget 
léha, kriminalizálódott, agresszív etnikai csoportként mutatta be, továbbá a kialakult 
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4helyzet egyik lehetséges megoldásaként az illegális önbíráskodást nevezte meg. Kifo-
gásolható továbbá, hogy a Magyarországon élő kisebbségek mellett az USA-ban élő 
feketék jellemzése során is a bűnözői hajlamot emelte ki a műsorvezető. Az előzőek-
ben leírtakkal összhangban megállapítható, hogy a műsorszolgáltató a Mélymagyar 
2008. július 1-jén sugárzott adásával megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdését. 

A Story TV 2008-ban egy, saját megítélése szerint forradalmian új reality show for-
mátum megteremtésén munkálkodott, amely hajléktalanokat, illetve annak mondott 
embereket használt fel új valóságshow-jának elkészítéséhez. 

story tv nagy lehetőség (2008 . szeptember 10 ., 17 ., október 1 .)
A Story TV A nagy lehetőség című reality show-ja – ismereteink szerint egyedülálló a 
műfajban – 2008. szeptember 3-án indult, és heti periodicitással, két részben, szerdán-
ként 21 órától volt látható, közel egy órás időtartamban. A műsorszám lényege: 12 kivá-
lasztott hajléktalan „emberhez méltó körülmények közé” költözik, hogy 25 héten ke-
resztül különböző feladatok végrehajtásával bizonyíthassák, tudnak élni a felkínált le-
hetőséggel. Különböző segítők (pszichiáter, orvos, fodrász és médiasztárok) tanácsaival, 
közreműködésével visszailleszkedhetnek a társadalomba. Mint a beharangozóban el-
hangzott, a műsorból „közösségi döntés alapján minden héten távozik egy játékos, aki-
nek a produkció továbbra is segít a visszailleszkedésben, de a nézők már nem kísérhe-
tik figyelemmel fejlődését.” A végén a legjobb elviheti a fődíjat, egy lakást, egy autót és 
egy munkahelyet. Segítőként Bakács Tibor Settenkedő, Tornóczky Anita és dr. Molnár 
Károly pszichiáter szerepelnek, a műsorvezető pedig Csisztu Zsuzsa. 

A sorozat kezdő perceiben Bódi Ferenc szociológus mutatta be a magyarorszá-
gi hajléktalanok helyzetét, továbbá a szomorú szituációval összefüggő főbb adatok 
is elhangoztak (pl. lélekszámuk hivatalosan 30 ezer fő, de a valóságban ennél jóval 
többen lehetnek). A szerkesztők homályban hagyták, hogy miképpen választották 
ki a szereplőket, milyen kritériumoknak kellett eleget tenniük a játékosoknak ahhoz, 
hogy a valóságshow-ban részt vehessenek. A játékosok között ismerősök (Sanyi és 
Andi), valamint élettársi kapcsolatban élő párok is helyet kaptak (Gábor és Ivett, illet-
ve Béla és Zsuzsi). A műsorszám narrátorának bemutatása arra engedett következtet-
ni, hogy a műsorkészítők roppant felszínesen kezelték a hajléktalankérdést, így a fe-
délnélküliséget egyszerűen az alkohol, a drog, a párkapcsolatok felbomlása, a börtön, 
vagy a lakásmaffia következményeként jelenítették meg. Az állam által nyújtott re-
habilitációs megoldás a műsor szerkesztőinek olvasatában „távol áll a valódi problé-
makezeléstől”. A műsorkészítőknek a jelenséggel kapcsolatos meglátása a követke-
ző kijelentésben összegezhető: „aki egyszer hajléktalanná válik, gyakorlatilag nincs 
esélye, hogy visszakerüljön a normális társadalomba.” A fentiek alapján azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy a készítők interpretációjában a játékosok kizárólag e 
produkció révén kaphatnak esélyt arra, hogy emberhez méltó életet éljenek. A 12 ki-
választott bemutatása és beköltözése során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a mű-
sorban szereplő hajléktalanok nem tekinthetők átlagosnak. A kiválasztottak ruháza-
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ta, különböző eszközeik, mint a mobiltelefon, fényképezőgép vagy a laptop, annak 
a jelei voltak, hogy nem a budapesti látkép állandó elemeinek számító hajléktalanok 
szerepelnek a Story Televízió programján. A műsorszám felfogható lenne társadalmi 
kísérletként is, azonban lényegi elemeiben eltér attól. Nem társadalmi összefüggések, 
törvényszerűségek megállapítására, leírására és igazolására született, hanem elsődle-
gesen sajátos szórakoztatási igényt hivatott kiszolgálni, amelyet leginkább a kataszt-
rófaturizmushoz lehetne hasonlítani, ahol az egyéni tragédiák kíváncsi lencsék előtt 
játszódnak le. A hajléktalankérdés megoldását természetesen nem a televízió műso-
rainak kell felvállalnia, ám e produkció esetében is felmerül a kérdés, hogy a kiszol-
gáltatott emberek magánszféráját, testi és lelki problémáját milyen szinten lehet áru-
ba bocsátani. A konkrét fizikai segítség és jólét (étel, ital, ruházat, szórakozás) biztosí-
tása együtt jár a magánélet feladásával, amire az előző valóságshow szériák tapaszta-
latai szerint nem lehet felkészíteni a játékosokat, továbbá a műsorban történő rész-
vételnek akár hosszú távú negatív következményei is lehetnek. A fentieken túl a mű-
sorkészítők által létrehozott szituáció komoly veszélyeket rejt, mivel a játék alanyai 
stigmatizált csoport tagjai, így semmiképpen sem indifferens, hogy a program milyen 
képet fest róluk. A vizsgálat során megpróbáltuk a közreadott műsorszámok közül 
kiválasztani a legtöbb problematikus elemet felvonultatót.

A vizsgált műsorszámok alapján megállapítható, hogy több aggályos momentum is 
megjelent a programokban, amelyek pl. adatvédelmi szempontból problematikusak 
lehetnek. A legvitathatóbb momentumnak a versenyzők egészségi állapotára vonat-
kozó különleges adatok nyilvánosságra hozatala számított40. Az adatvédelmi törvény 
szerint különleges adat – egyéb, az esetet nem érintő kázusoktól eltekintve – csak az 
érintett írásbeli hozzájárulására kezelhető.41 Különösen aggályosnak tekinthető, hogy 
az egyik versenyző hepatitisz tesztje pozitív lett, így a nagy nyilvánosság előtt vált 
számára világossá, hogy gyógyíthatatlan beteg. A fenti momentummal szemben ki-
váltképpen felvethető, hogy annak ellenére, hogy az érintett vélhetőleg előzetesen 
hozzájárult az eredmények publikálásához – az aktus következményei nyilvánvalóan 
beláthatatlanok voltak a számára. Ugyanebből a szempontból kifogásolható az elve-
télt asszonnyal készített interjú, továbbá egy veszekedés során felszínre került infor-
máció, miszerint Béla börtönviselt stb. Megjegyezzük, információink szerint Zsuzsi és 
gyermeke később hasonló problémákkal nézett szembe, hiszen az asszonyról kide-
rült, hogy gyermekével együtt szifiliszben szenved. A műsorszám embertelen volta 
különösen nyíltan mutatkozott meg abban, hogy a szerkesztők számára az október 
1-jei adás dramaturgiai motorjának az ifjú anya „iszonyú bűze” számított, de hason-
ló szadizmusra és nem pedagógiai iránymutatásra utalt az a tény is, hogy a játéko-

40   Az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) 2. § (2) bekezdése kimondja: „2. különleges adat: a) a faji eredetre, a nem-
zeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, b) az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok (…)” 

41   Adatvédelmi tőrvény 3. § (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy b) a 
2. § 2. a) pontjában foglalt adatok esetében az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog 
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; c) egyéb esetek-
ben azt törvény elrendeli. 



177

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

1
2
3

5
6
7
8
9

10
m

4sok félelmeit és szórakoztatását összekapcsolták (a kígyófóbiások nyakába kígyót, a 
tériszonyosok hátára ejtőernyőt tettek). A fenti elemek arra engednek következtetni, 
hogy a műsorkészítők – talán a formátum sajátosságaként – figyelmen kívül hagyták 
a műsorszám szereplőinek alapvető jogait. Az Alkotmánybíróság indokolása szerint 

„az emberi méltósághoz való jog »anyajog«, azaz a még nem nevesített szabadság-
jogok forrása (23/1990. AB határozat). Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, 
hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan mindenki más 
rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember alany marad, s nem vál-
hat eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz való jognak ez a felfogása különböz-
teti meg az embert a jogi személyektől, amelyek teljes szabályozás alá vonhatók, 
nincs érinthetetlen lényegük” (64/1991. AB határozat). 

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a valóságshow-k kapcsán kifejtett je-
lentésében hangsúlyozta, hogy a társadalomban a személyiség értékét, rangját az 
emberi méltóság adja. Az emberi méltóság rangja és tudata az a személyiségfor-
máló erő, amely az Alkotmány által rendezett társadalom létalapját jelenti. Min-
den ember egyenjogú és egyenlő méltóságú tagja a társadalomnak, és nem má-
sok kísérleti alanya, árucikke, fogyasztási eszköze. Ugyanakkor az embert nemcsak 
másokkal, hanem önmagával szemben is kötelezi az emberi méltóság, az egyén sa-
ját emberi méltóságáról sem mondhat le, nem ruházhatja át másra, nem árusít-
hatja ki. 

A vizsgált programokban a játékosok esetenként olyan helyzetbe kerültek, amely 
összeegyeztethetetlen az emberi méltóság, a magánélet, az emberi személyiség tisz-
teletben tartásával, ezért felmerül az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme.

3. az országos Televíziós mûsorkínálaT 

alakulása 2008-ban

Az ORTT az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoporttal együttműködve 1998 
óta a nyolcvanas évek közepéig visszanyúló adatgyűjtést kezdeményezett annak fel-
térképezése céljából, hogy e meghatározó politikai-társadalmi változásokat hozó idő-
szakban miképpen alakult Magyarországon az országos televíziós csatornák műsorkí-
nálata. A 2008-as felmérés adatai alapján az országos televíziók a műsoraik mindösz-
sze néhány százalékát ismételték meg, viszont a kisebb televíziók lényegesen több al-
kalommal szerkesztették újra adásba műsoraikat. Megállapítható továbbá, hogy az ál-
talános tematikájú műsorszolgáltatók kevéssé összpontosítottak jól körülhatárolható 
célcsoportokra, a műsorok kilenctizede a nagyközönség egészét célozta. Eredménye-
ink szerint a vizsgált műsorszolgáltatók programján átlagosan a műsorkínálat harma-
da a szórakoztatást, ötöde az időszerű informálódást és a hírszolgáltatást szolgálja. A 
műsorstruktúra legjelentősebb szegmensét évek óta a fikciós műsorok (filmek, soro-
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zatok, szappanoperák, mozifilmek) alkotják, a produkciók nagyjából ötöde tartozik a 
kategóriába. A politikai tájékoztatást szolgáló műsorok részesedése általában 12-17 
százalék között ingadozott. Kiemelésre érdemes, hogy a televíziók ismeretterjesztő 
műsorszámoknak szentelt programideje több éves csökkenés után 2008-ban tovább 
csökkent. Továbbra is az erőszakos akciókkal, bűncselekményekkel foglalkozó filmek 
tették ki a fikciós kínálat legnagyobb részét, a műsoridő harmada krimi, thriller, akció-
film volt. Évek óta jellemző, hogy a közfinanszírozású csatornákon lényegesen több 
a hazai gyártású műsor, mint a kereskedelmieken. Az államilag finanszírozott csator-
nák (reklámjait, műsorajánlóit nem számítva) produkcióinak nagyjából 70 százaléka, 
míg az RTL Klub és a TV2 produkcióinak fele magyar előállítású volt. A Viasat3 mű-
sorstruktúrájában a hazai gyártás a 10 százalékot sem érte el. Összehasonlításképpen 
három brit televízió, a BBC1, a Channel4 és az ITV márciusi műsorkínálatát is elemez-
tük. Lényeges különbség, hogy a brit csatornák a magyar MTV1-nél vagy MTV2-nél na-
gyobb figyelmet fordítanak a gyermekekre. 

előzmények
Az ORTT az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoporttal együttműködve 1998 
óta a nyolcvanas évek közepéig visszanyúló adatgyűjtést kezdeményezett annak fel-
térképezése céljából, hogy e meghatározó politikai-társadalmi változásokat hozó idő-
szakban miképpen alakult Magyarországon az országos televíziós csatornák műsor-
kínálata. A kutatássorozatot az a körülmény indokolta, hogy mind a nagyközönség, 
mind a kulturális környezet állapotáért aggódó társadalomkutatók, mind a média 
törvényes működéséért felelős hatóság számára talán az egyik legfontosabb kérdés, 
hogy a korszak hazai televíziózást alapjaiban érintő politikai, intézményi, technológi-
ai, gazdasági fejleményei miképpen hatottak arra a műsorkínálatra, amellyel a nézők 
a képernyő előtt ülve napról napra találkoznak. Ezek a jelentősebb történések a nyil-
vánosság helyreállítása, a médiatörvény megszületése, a kereskedelmi televíziózás és 
rádiózás megindulása, a műholdas és kábeles televíziózás elterjedése, a digitális tele-
víziózás megszületése voltak. 

Az elemzés négy kérdésre koncentrál. Ennek keretében azt vizsgáltuk, hogy a mű-
sorok alapvetően kinek, mely (i) célcsoportok tagjainak készültek. A televíziók (ii) 
milyen típusú műsorokat mutattak be, a műsorszámokat kik, milyen beszállítók (iii) 
gyártották, végül a különböző műsorszámok milyen kommunikációs célt, funkciót 
szolgáltak. A 2008-as vizsgálat megpróbálta új elemmel gazdagítani a magyar tele-
víziók, mindenekelőtt az államilag finanszírozott csatornák jellemzőinek idősoros le-
írását, így viszonyítási csoportként három brit televízió, a BBC1, a Channel4 és az ITV 
márciusi műsorkínálatát is elemeztük. 

2006-tól az adatfelvétel mintáját két kisebb csatornával (Viasat3 és Hálózat TV) bő-
vítettük. Mindkettő a piacvezetőknél (RTL Klub, TV2) lényegesen kisebb nézettséget 
ér el, közönségük nagysága inkább az MTV1, az MTV2 és a Duna Televízió adataihoz 
hasonlítható. 2006-tól változtattunk az adatok forrásán is, a műsorújságok helyett az 
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4azoknál lényegesen pontosabb – az ORTT számára a műsorszolgáltatók által rendsze-
resen megküldött – jegyzőkönyveket elemeztük. (A brit televíziók mutatóit műsorúj-
ságból állítottuk elő.) A kínálat műsortípusok szerinti leírását a reality show, reklám, 
politikai reklám, a filmtípusokat a szappanopera kategóriákkal bővítettük.

a műsoridő növekedés elérte csúcspontját
2008 márciusában átlagosan 15 százalékkal több műsorszámmal találkozhattak a ma-
gyar nézők, mint egy évvel korábban (1 . táblázat). Az MTV1 és a Duna TV minimáli-
san, az MTV2 hetedével, az RTL Klub, illetve a Hálózat TV ötödével, míg a TV2 harma-
dával több műsorszámot sugárzott, mint egy évvel korábban.

1. táblázat – A műsorszámok számának alakulása 1985 és 2008. márciusa között 
(esetszám)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl
„régiek”
összesen

viasat3
hálózat 

tv
összesen

1985 602 253 855

1986 691 313 1004

1987 549 294 843

1988 636 311 947

1989 719 454 1 173

1990 699 471 1 170

1991 847 543 1 390

1992 847 554 1 401

1993 813 736 261 1 810

1994 942 668 497 2 107

1995 959 633 633 2 225

1996 914 700 701 2 315

1997 879 613 822 2 314

1998 832 731 981 833 749 4 126

1999 911 655 982 766 902 4 655

2000 928 787 1 078 774 871 4 438

2001 1 003 999 986 742 914 4 644

2002 991 1 091 1 056 753 838 4 729

2003 864 879 1 150 791 852 4 536

2004 970 828 1 085 627 749 4 259

2005 1 164 1 030 948 643 681 4 466

2006 1 828 1 951 1 542 904 1 087 7 312 618 1 170 9 100

2007 2 057 2 443 1 744 1 140 1 496 8 800 700 1 342 10 922

2008 2 169 2 798 1 782 1 536 1 830 10 115 588 1 650 12 353

Úgy tűnik, a csatornák elérték a műsoridőhöz kapcsolódó korlátaikat (2 . táblázat). 
A vázolt tendencia alól a Duna TV jelentett kivételt, amely tizedével növelte a mű-



180

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

soridejét. (Egy 31 napos hónapban maximum 44 640 percnyi műsort sugározhatnak, 
ha minden percet ki akarnak használni.) 2007-hez képest átlagosan négy százalék-
kal bővült a műsorkínálat hossza, de ezen belül a Duna TV és az MTV2 kétszer na-
gyobb mértékben növelte a műsoridejét, viszont a TV2 és az RTL Klub programide-
je stagnált. 

A kontroll csoportként választott brit műsorszolgáltatók közül a BBC1 átlagosan 
21,7 óra (havi: 40 400 perc), az ITV 21,6 óra (havi: 40 230 perc), a Channel4 pedig 21,5 
óra (havi: 39 870 perc) napi műsoridővel rendelkezett.

2. táblázat – A műsoridő terjedelme 1999 és 2008. márciusa között (percben)

év mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen

1999 32 650 29 141 34 193 33 665 34 086 − − 163 735

2000 33 251 36 897 36 055 32 743 34 410 − − 173 356

2001 34 244 44 421 34 689 38 190 35 130 − − 186 674

2002 34 847 44 504 35 546 38 205 35 825 − − 188 927

2003 34 967 44 421 35 281 39 929 36 145 − − 190 743

2004 35 969 44 123 36 015 37 860 37 295 − − 191 262

2005 39 391 43 802 36 090 37 820 38 370 − − 195 473

2006 37 831 44 434 39 849 39 896 40 605 44 281 46 436 293 332

2007 35 708 41 177 40 553 41 898 41 275 45 645 43 443 289 699

2008 37 893 44 578 44 333 41 421 41 036 44 253 44 612 298 129

Az elmúlt évekre visszatekintve jellemzőnek mondható, hogy az országos televíziók 
műsoraik mindössze néhány százalékát tűzik ismételten programra, viszont a kisebb 
televíziók lényegesen magasabb ismétlési ráta mellett működnek (3 ., illetve 4 . táblá-
zat). 2008-ban a Viasat3 a műsoridejének ötödében, a Hálózat TV harmadában, míg 
a Duna TV hetedében ismétléseket sugárzott. 
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43. táblázat – Az új és az ismételt műsorok március havi mennyisége 2001 és 2007 között 
(esetszám és százalék)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Premier
N 4067 3958 4061 3848 4117 7600 9909 12936

% 87,6 83,7 89,5 90,3 92,2 83,5 93,4 90

Ismétlés egy héten belül
N 575 771 475 411 348 1293 513 1121

% 12,4 16,3 10,5 9,7 7,8 14,2 5,9 7,8

Ismétlés régebbről
N 2 0 0 0 0 207 75 344

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7 2,2

Összesen
n 4644 4729 4536 4259 4466 9100 10609 14401

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4. táblázat – Új, illetve ismételt műsorok aránya 2008 márciusában (százalék, esetszám)

mtv1 mtv2
duna 

tv
tv2

rtl
klub

„régiek”
összesen

viasat3
hálózat

tv
összesen

Premier 98 87 83 91 98 94,1 79 65 89

Ismétlés egy héten 
belül

0 13 14 6 1 4,1 12 25 9,4

Ismétlés régebbről 2 0 3 3 1 1,8 9 10 1,6

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

n 2057 2443 1744 1140 1496 8880 700 1342 10922

Évek óta megfigyelhető, hogy a műsorszolgáltatók kevéssé koncentrálnak jól körül-
határolható célcsoportokra42, általában a műsorok kilenctizede a nagyközönség egé-
sze számára készül (5 . táblázat). Elsősorban a kereskedelmi televíziókra jellemző a 
heterogén befogadói csoport kialakítása (6 . táblázat). A köztelevíziók műsoridejük 
négy-hat százalékát nemzetiségi kisebbségeknek, két-három százalékát pedig vallási 
közösségeknek szánják. Ugyanakkor más nézői szegmensek, például hátrányos hely-
zetűek, nők, idősek számára gyakorlatilag nem találunk programokat a vizsgált mé-
diumok műsorkínálatában. 

Az ifjúsági- és gyermekfilmeket immár kihalóban lévő műsortípusnak tekinthetjük. 
E kategória szerepe, súlya több éves folyamatos csökkenés után elérte a mélypont-
ját (4%). A csatornák műsoridejét tekintve a gyerekeknek a Duna TV, a TV2 és az 
RTL Klub sugárzott magasabb arányban programokat, ezzel szemben az MTV1 és az 
MTV2 lényegesen kevesebb műsoridőt fordított a kiskorúakra. A Viasat3 és a Háló-

42   Megjegyezzük, hogy a műsorkínálat célcsoportjainak meghatározásakor egyértelmű műsorkészítési jegyeket kerestünk. Bi-
zonyos műsortípusok azonban egyszerre több célcsoporthoz is szólhatnak (például a sitcom sorozatok elsősorban fiatalok-
nak készülnek, de más korosztályokat is céloznak). Ilyen esetekben az egyértelmű műsorkészítési, tartalmi jegyek hiányában 
a produkciókat a nagyközönségnek szóló műsorként kódoltuk le.`
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zat TV műsorstruktúrájában szinte elhanyagolható arányban regisztráltunk gyermek-
műsorokat. 

5. táblázat – A műsorok célközönsége 2001 és 2008. márciusa között (esetszám, százalék)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nagyközönség
N 4085 4147 4035 3743 3922 8189 9800 13296

% 88,0 87,7 88,9 87,9 87,8 89,6 92,4 92,3

Ifjúság
N 396 431 317 318 367 600 576 609

% 8,5 9,1 7,0 7,5 8,2 6,6 5,4 4,2

Idősek
N 12 8 0 6 0 1 7 0

% 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0

Nők
N 1 0 2 2 5 107 84 4

% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,2 0,8 0

Nemzetiségek
N 98 75 74 70 66 76 106 1,6

% 2,1 1,6 1,6 1,6 1,5 0,8 1 0

Falusiak
N 52 68 108 120 106 95 33 13

% 1,1 1,4 2,4 2,8 2,4 1,0 0,3 0,3

Vallásos nézők
N – – – – – 0 3 216

% – – – – – 0,4 0 2

Hátrányos 
helyzetűek

N – – – – – 32 3 7

% – – – – – 0,4 0 0

Családi
N – – – – – 0 0 0

% – – – – – 0 0 0

Összesen
n 4644 4729 4536 4259 4466 9700 10609 14401

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100
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46. táblázat – A műsorok célközönsége az egyes csatornákon 2008 márciusában 
(százalék, esetszám) 

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv Összesen

Nagyközönség 88,6 87,7 84,3 93,2 92,4 98,5 98,6 92

Ifjúság 3,6 4,2 6,9 6,3 6 1,5 0,2 4

Idősek 0 0 0 0 0 0 0 0

Nők 0 0 0 0 0,2 0 0 0

Nemzetiségek 4,3 5,8 5 0 1,1 0 0 2,2

Falusiak 0,6 0 1,3 0 0 0 0,8 0,4

Vallásos nézők 2,6 2,3 2,5 0,3 0,3 0 0,4 1,2

Hátrányos helyzetűek 0,3 0 0 0,2 0 0 0 0,2

Családi 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

n
37 

893
44 
578

44 333 41 421 41 036 44 253 44 612 298 129

a szórakoztatás és az informálás dominanciája
Az elemzés egyik legfontosabb kérdése volt, hogy a televíziók – amelyek szinte ve-
télytárs nélkül kiszolgálják a lakosság információs igényeit, és meghatározzák a sza-
badidős tevékenységeit is – milyen kommunikációs funkciókat látnak el. Évek óta 
trend, hogy a nem speciális műsorkínálattal működő televíziók elsősorban a szó-
rakoztatásra, illetve az aktuális eseményekkel kapcsolatos informálásra helyezik a 
hangsúlyt. Ezért a kérdést úgy is módosíthatnánk, hogy a televíziók a szórakoztatási-
informálási-kulturális misszió hármasából ez utóbbira mekkora figyelmet fordítanak? 
Mennyiben töltenek be kulturális funkciót, azaz milyen gyakran, milyen terjedelem-
ben sugároznak – bármely színvonalon is, de – kulturális értéket képviselő produk-
ciókat?

A csatornák teljes műsorkínálatát 21 tartalmi-formai kategóriába soroltuk. A 2008-
as műsorstruktúra leírásának alaphalmazát a teljes műsoridő jelenti, amelyből kima-
radtak a reklámok, a műsorajánlók és egyéb, jogilag nem műsornak tekintett szeg-
mensek. A műsoridő közel ötödét az említett kereskedelmi üzenetek adták, ebből tíz 
százalékot a reklámok, öt százalékot a műsorajánlók, három százalékot pedig az in-
zertek, feliratok tettek ki. 

2008-ra is jellemző volt, hogy a műsorkínálat két legsúlyosabb alkotóelemének a 
szórakoztatás (filmek, sorozatok, vetélkedők, játékok, show-műsorok) és a tájékoz-
tatás (hírek, gazdasági, kulturális és egyéb információk) számított. Ez a megállapí-
tás egyaránt vonatkozott a közfinanszírozású és a kereskedelmi csatornákra azzal a 
megkötéssel, hogy a profitorientált médiumoknál a szórakoztatás, a közfinanszíro-
zásúaknál pedig az információközlés volt a hangsúlyosabb (7 . táblázat). Átlagosan 
a műsorkínálat harmada a szórakoztatást, ötöde az aktuális informálódást szolgálta. 
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A kínálat legjelentősebb szegmensét évek óta a fikciós műsorok (filmek, sorozatok, 
szappanoperák, mozifilmek) alkotják, ide nagyjából a produkciók ötöde sorolható. A 
politikai tájékoztatást szolgáló műsorok részesedése 12-17 százalék között ingado-
zott. 2008-ban a műsorszámok 14 százaléka híradó vagy politikai fórum volt. A vizs-
gált időszakban (2008 márciusában) népszavazást tartottak hazánkban. Részben ez-
zel függ össze, hogy lényegesen alacsonyabb volt a hírműsorok, míg kiugróan magas 
a politikai vitaműsorok aránya a megelőző időszakokhoz képest. Kiemelésre érdemes 
továbbá, hogy a televíziók ismeretterjesztő programjainak aránya újabb negatív re-
kordot állított fel: 2002 óta még soha sem mellőzték ily mértékben e zsánert. Az ez-
redfordulót követő öt évben még a produkciók mintegy tizede vett részt az ismeret-
terjesztésben, 2008-ban azonban ez az arány a felére csökkent. 

7. táblázat – A műsorkínálat típusok szerint 2001 és 2008 márciusa között (műsorok szá-
ma, százalék)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

politikai hírműsor N 568 554 564 514 531 1179 1238 1153

% 12,2 11,7 12,4 12,1 11,9 13,0 11,8 8

politikai fórum, vita N 51 109 16 25 21 315 184 851

% 1,1 2,3 0,4 0,6 0,5 3,5 1,8 5,9

parlamenti közvetítés N 7 0 9 10 12 1 9 8

% 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1

gazdasági műsor N 91 88 116 138 139 209 88 254

% 2,0 1,9 2,6 3,2 3,1 2,3 0,8 1,8

vetélkedő, kvíz, játék N 181 178 214 107 147 342 307 603

% 3,9 3,8 4,7 2,5 3,3 3,8 2,9 4,2

show-műsor (valóság-show), kabaré N 113 164 240 272 123 187 176 265

% 2,4 3,5 5,3 6,4 2,8 2,1 1,7 1,8

(mozi- és tévé)film N 315 267 257 279 383 368 608 622

% 6,8 5,6 5,7 6,6 8,3 4,0 5,8 4,3

ifjúsági műsor N 32 35 22 18 21 9 78 60

% 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,1 0,7 0,4

(film)sorozat N 811 817 691 626 558 1235 1401 2857

% 17,5 17,3 15,2 15,4 12,5 13,6 13,4 19,8

dokumentumfilm N 112 249 108 242 114 465 427 186

% 2,4 5,3 2,4 5,7 2,6 5,1 4,1 1,3

rajzfilm N 150 132 184 176 166 395 395 546

% 3,2 2,8 4,4 4,1 3,7 4,3 3,8 3,8

színházi közvetítés N 12 12 12 5 5 8 11 0

% 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0

zenei műsor N 174 176 120 133 70 217 247 206

% 3,7 3,7 2,6 3,1 1,6 2,4 2,4 1,4
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42001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

kulturális magazin N 637 529 363 317 754 219 217 401

% 13,7 11,2 9,0 7,4 16,9 2,4 2,1 2,8

ismeretterjesztő műsor N 413 324 329 317 434 883 829 609

% 8,9 6,9 7,3 7,4 9,7 9,7 7,9 4,2

szolgáltató műsor N 333 395 570 472 476 263 2598 1942

% 7,2 8,4 12,6 11,1 10,7 2,9 24,7 13,5

információs magazin N 201 286 306 256 278 1510 893 1033

% 5,3 6,0 6,7 6,0 6,2 16,6 8,5 7,2

vallási műsor N 159 202 164 148 92 163 127 216

% 3,4 4,5 3,6 3,5 2,1 1,8 1,2 1,5

sportműsor N 204 146 188 173 142 645 655 569

% 5,1 4,1 4,1 4,1 3,2 7,1 6,2 4

reality show N n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 4.,1. n. a. 186

% n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 1,3

egyéb műsor N n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 1834

% n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 12,7

összesen n 4644 4729 4536 4259 4466 9100 10488 14401

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Az átlagértékek azonban jelentős különbségeket takarnak (8 . táblázat). (Ennek le-
írását nem a produkciók száma, hanem az időbeli terjedelmük alapján végeztük el.) A 
kereskedelmi adók – mindenekelőtt a Viasat3 (61%) – sorozatokból és mozifilmekből 
építették fel a műsorkínálatukat. Szembetűnő, hogy a fikciós műsorok az MTV1 mű-
sorrendjében is kiemelt szerepet játszottak – 2008-ban már a műsoridő 27,5 százalé-
kát filmekkel töltötte ki a vezető közszolgálati televízió, ami 2007-hez képest másfél-
szeres növekedését jelent (6578 óra vs. 10417 óra). 

A politikai vonatkozású műsorszegmensek szintén az MTV1 (18%) műsorkínálatára 
voltak jellemzőek, műsoridejének ötöde politikai vonatkozású volt, igaz, a parlamen-
ti közvetítések miatt az MTV2-es csatorna sem maradt el ettől az értéktől (18%). A 
többi televízió – a Viasat3 kivételével – műsoridejének csupán öt-nyolc százalékát tar-
totta fent a politikai tájékoztatás számára. Kulturális magazinoknak, ismeretterjesz-
tő filmeknek az MTV2 (18%) és a Duna TV (14%) szentelt különös figyelmet, míg az 
MTV1 (5%) „alulsúlyozta” a programok szerepét. Ezzel szemben a sport az MTV1 és 
az MTV2 kínálatában kiemelt szerepet kapott. A vallási műsorok évek óta a műsor-
idő két-három százalékát teszik ki. A kereskedelmi csatornákon a reklámok, promóci-
ók a műsoridő nagyjából ötödét biztosították. A közfinanszírozású televíziók ennek 
az aránynak felét, negyedét használták fel, legnagyobb arányban az MTV1 sugárzott 
reklámokat és promóciókat (12%).
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8. táblázat – Műsortípusok műsorkínálaton belüli részaránya az egyes csatornákon 2008 
márciusában (perc és százalék)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3
hálózat 

tv
összesen

Politikai hírműsor perc 2 849 1 756 3 304 1 572 2 343 0 2 458 14 283

% 8 4 7 4 6 0 5,5 5

Politikai fórum perc 3 812 4 084,6 270,9 505,5 0 0 286,5 8 960,4

% 10 9 1 1 0 0 0,6 3

Parlamenti közvetítés perc 0 2384 0 0 0 0 0 0

% 0 5 0 0 0 0 0 1

Gazdasági műsor perc 308,3 8,1 1 125,1 0 0 0 871,1 2 312,6

% 1 0 3 0 0 0 2 1

Vetélkedő, kvíz, játék perc 996 0 0 1 670,6 2 612,6 0 14 286,6 19 566,3

% 3 0 0 4 6 0 32 6,6

Show-műsor, kabaré perc 301 42,7 2 858,5 360 1 475 1 115 494 6 647

% 0,8 0,1 6,4 1 3,6 2,5 1 2,2

Reality show perc 759,2 0 0 874,9 839,5 4 340,2 0 3 328

% 2 0 0 2,1 2 1,8 0 1,1

Mozi és tévéfilm perc 3 300,2 5 536,8 5 925,6 8 715,4 9 707,4 4 340,2 5959,7 43 485,3

% 8,7 12,4 13,3 23,4 21,4 9,8 13,4 14,6

Ifjúsági műsor perc 325,4 351,5 385 0 3,7 0 71,9 1 137

% 0,9 0,8 0,9 0 0 0 0,2 0,4

(Film)sorozat perc 7117 3 479 4 751 8 507 4 714 22 590 0 17,2

% 18,6 8 11 21 11,5 51 0 17

Dokumentumműsor perc 383,8 1 429,4 1 860,8 0 91,3 265,1 522,2 4 552,5

% 1 3,2 4,2 0 0,2 0,6 1,2 1,5

Rajzfilm perc 195 861 1 667 3 063 2 487 193 0 8 466

% 0,5 1,9 3,8 7,4 6,1 0,4 0 2,8

Színházi közvetítés perc 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Zenei műsor perc 1 603 1 215 1 737 144 0 0 1 355 6 057

% 4,2 2,7 3,8 0,3 0 0 3 2

Kulturális magazin perc 1 311 3 434 2 445 101 0 0 117 7 410

% 3,5 7,7 5,5 0,2 0 0 0,3 2,5

Ismeretterjesztő műsor perc 620,5 4 679,3 3 670,5 436 240,8 0 1 262 10 910

% 1,6 10,5 8,3 1,1 0,8 0 2,8 3,7

Szolgáltató műsor perc 1 921,4 1 362,3 1 778 1 028 1 739,4 213,2 5 123,7 13 166,4

% 5 3 4 2 4,2 0 11 4

Információs magazin perc 2 808,9 6 866,1 3 806,6 2 419 2 839,7 0 521 19 261,7

% 7,4 15,4 8,6 5,8 6,9 0 1,2 6,5

Vallási műsor perc 987,5 1 019,5 1 129,9 130,1 105,4 0 198,2 3 570,6

% 3 2 3 0,3 0,3 0 0,4 1,2
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4mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3
hálózat 

tv
összesen

Sportműsor perc 2 773,7 2 160,1 711,6 25,6 1 412,7 643,6 990,7 8 717,8

% 7 5 1 0 3,4 2 1,4 3

Egyéb műsor perc 589,4 988,6 2 456,4 1 376,8 2 110 0 947,3 8 468,5

% 1,6 2,2 5,5 3,3 5,1 0 2,1 2,8

Reklám perc 2 628,3 1 483,1 1 086,9 6 815,0 7 301,9 6 383,0 6 628,3 32 326,7

% 6,9 3,3 2,5 17,6 16,6 14,4 14,9 10,8

Műsorajánló perc 2 121,0 1 375,2 2 690,6 1 539,8 1 649,6 3 834,5 2 118,5 15 329,4

% 5,5 3,1 6,1 4 3,8 8,7 4,7 5,1

Egyéb nem műsor perc 178,1 60,7 671,35 950,5 544,75 3 483,5 746,1 6 635,1

% 0,5 0,7 1,1 1,3 2,3 7,9 1,7 2,3

Összesen perc 37 893,3 44 578,9 44 333,5 41 036,4 41 421,1 44 253,5 44 612,7 298 129,6

% 100 100 100 100 100 100 100 100

A műsorszámokat kommunikációs funkcióik43 szerint is csoportosítottuk (9 . táblá-
zat). Korábban jeleztük már, hogy a televíziók tömegkommunikációs funkciói közül 
immár évek óta az aktuális informálás és a szórakoztatás a legerősebb. Ezt ismételte 
meg a 2008-as elemzés is. Könnyű szórakozást a produkciók kétötöde (41,6%) bizto-
sított, komoly, aktuális témákkal viszont  alig harmada (31,7%) foglalkozott. A klasz-
szikus értelemben vett kulturális értékek bemutatása, az ismeretterjesztés részese-
dése két éves csökkenés után elérte a mélypontját. Mint utaltunk rá, ismeretterjesz-
tő filmekkel egyre ritkábban találkozhatnak a nézők, e típus helyét elsősorban kul-
turális híradók töltötték fel. A műsoridő terjedelmét alapul véve, a könnyű szórakoz-
tatásra a műsoridő valamivel több, mint felét (54,9%) használták fel a televíziók (10 . 
táblázat).

A TV2 és az RTL Klub műsoridejének közel háromnegyedében, míg a Viasat3 csak-
nem teljes egészében (93,8%) a szórakoztatásra törekedett. A közfinanszírozású te-
levíziók ennél lényegesen kevesebb műsoridőt allokáltak a kikapcsolódást elősegítő 
műsorszámoknak, ez alól az MTV1 jelentett némiképp kivételt, amely műsoridejének 
kétötödében volt „szórakoztató”. A három közszolgálati csatorna abban tér el, hogy 
az MTV1 és az MTV2 elsősorban a hírszolgáltatásra és az aktuális események bemu-
tatására, míg a Duna a kulturális értékek prezentálására koncentrált. A Duna TV ön-
magában annyi műsoridőt szentelt a kultúrának és az ismeretterjesztésnek, mint az 

43   A műsorok funkció szerinti osztályozása a következő szempontok szerint történt:
–  praktikus: a mindennapok ügyeiben segítő, a hétköznapokban hasznos, gyakorlatias információk (jelentős részt a szol-

gáltató műsorokkal átfedésben);
 –  komoly aktuális: társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és egyéb ügyekkel komoly formában foglalkozó műsorok 

(politikai hírek, információs magazinok, politikai vitafórum, gazdasági műsorok stb.);
 –  (komoly) elitkultúra: magas kulturális értéket képviselő műsorok (művészfilmek, kulturális magazinok, komolyzene, 

vers stb.);
 –  könnyű aktuális: társadalmi, politikai, kulturális aktualitásokkal szórakoztató formában foglalkozó műsorok (például 

politikai kabaré, a szolgáltató műsorok egy része, a talk-show műsorok egy része stb.);
 –  könnyű egyéb: az összes többi szórakoztató és egyéb műsor a sorozatoktól a játékokon keresztül a könnyűzenéig.

A funkció szerinti besorolás nem minősíti a műsorokat színvonaluk szerint, tehát bármilyen funkciójú műsor lehetett jó, 
de lehetett gyenge is.
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MTV1 és az MTV2 együttvéve. Szembetűnő az is, hogy az RTL Klub és a Viasat3 gya-
korlatilag nem lát el kulturális funkciót.

9. táblázat – A műsorok megoszlása funkció szerint 2001 és 2007 márciusa között 
(abszolút szám és százalék) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 összesen44

Praktikus 3,8 3,7 3,7 3,7 3,1 1,4 9,6 8

Komoly aktuális 26,0 29,9 29,4 30,6 28,0 31,3 38,4 31,7

(Komoly) elitkultúra 23,1 20,5 16,4 17,4 23,6 4,8 6,3 7,4

Könnyű aktuális 14,0 13,8 16,7 16,6 15,1 10,8 3,2 3,3

(Könnyű) egyéb 33,1 32,1 33,8 31,7 30,2 51,7 42,5 41,6

Egyéb – – – – – – – 8

összesen 4644 4729 4536 4259 4466 9100 10527 14401

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

10. táblázat – A műsoridő megoszlása funkció szerint 2008 márciusában (százalék)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen45

Praktikus 1 0,9 3,2 3,7 5,2 0 5,7 2,5

Komoly aktuális 31,4 40,3 23 16,8 12,3 0 15,4 21,8

(Komoly) elitkultúra 10 14,3 30,1 5,3 0,5 0 6,3 11,4

Könnyű aktuális 3,2 2,6 3,4 3,5 3,3 3,1 1 2,2

(Könnyű) egyéb 42,8 34 31,7 69,9 75,9 93,8 63,1 54,9

Egyéb 11,6 7,9 8,6 0,8 2,8 3,2 8,5 7,2

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

a filmek és sorozatok műfaji jellemzői
A műsorkínálat legjelentősebb szegmensét jelentő sorozatokat és filmeket részlete-
sebben is elemeztük, a filmeket műfajuk és történetük, cselekményük alapján kate-
gorizáltuk46 (11 . táblázat). Továbbra is a bűncselekményeket taglaló filmek teszik ki a 
fikciós kínálat legnagyobb részét, a műsoridő harmada (2007-ben 31%) krimi, thriller, 
akciófilm volt. 2008-ban újdonságnak számított a detektív történetek kiugró részese-
dése, amit a bűnügyi, katonai helyszínelőkről szóló sorozatok népszerűsége magya-
ráz. A krimik, thrillerek, akciófilmek a Viasat3 (51,4%) és a Hálózat TV (55,3%) filmkí-
nálatának felét, a két legnagyobb televízió filmperceinek pedig mintegy harmadát 
tették ki, de ehhez közelítő érték jellemezte az MTV1 filmkínálatát (26%) is. A Duna 

44 A kategória megoszlása a populáción belül.
45 A kategória megoszlása a populáción belül.
46   A tévéműsor értékkultiváló hatásáról lásd George Gerbner: A média rejtett üzenete. Budapest, Osiris Kiadó – MTA-ELTE Kom-

munikációelméleti Kutatócsoport, 2000.
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4TV és az MTV2 filmperceinek tizedében sugárzott bűncselekményeket középpont-
ba állító alkotásokat. 

A filmkínálat második legfontosabb elemét a vígjátékok (11,9%) és a gyermekfilmek 
(10%) jelentették. A vígjátékok esetében ismét a kereskedelmi csatornákéhoz köze-
lítő eredményt produkáló MTV1-et érdemes kiemelni. Az RTL Klub műsoridejének 
ötöde (19,4%), a TV2 (16,4%) és az MTV1 (15,9%) kínálatának hatoda tartozik e ka-
tegóriába. A gyermekfilmek magas részaránya szintén a két nagy kereskedelmi adó-
ra volt jellemző. Az ifjúsági szegmensben a Duna TV (19,3%) tekinthető a legfonto-
sabb csatornának. 

A kalandfilmek, sci-fik átlagosan a filmkínálat nem egészen tizedét, az érzelmes alko-
tások, szappanoperák ennél is kisebb részét tették ki. Kalandfilmeket, sci-fiket főként 
az MTV1 és a Viasat3, valamint a TV2 és az RTL Klub sugárzott. Szintén néhány százalé-
kos részesedéssel jelentkeztek a szappanoperák, valamint a társadalmi drámák, doku-
mentumfilmek, természetfilmek. A szappanoperákat az MTV1 és a TV2 szerkesztette 
programjába az átlagnál gyakrabban. A társadalmi drámák, illetve a dokumentumfil-
mek az MTV2 és a Duna TV műsorrendjében töltöttek be jelentősebb szerepet.

11. táblázat – A sorozatok és a filmek műfaji-tartalmi típusai az egyes csatornákon 2008 
márciusában (a filmek összidejének arányában, százalékban)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv átlag

Akciófilm 2,9 1,4 0 14,9 20,3 8,6 27,5 10

Krimi 20,1 7,2 9 16,3 6 38,4 13,3 18,2

Thriller, horror 2,9 3,8 2,7 3,8 5,9 4,4 14,5 4,7

Kalandfilm 10,5 2,1 3 5,6 7 10,2 2,5 6,4

Sci-fi 0,7 0 0 1,9 2 3,7 3,5 1,8

Romantikus, szerelmes film 2,8 5,6 7,5 6,9 5,4 7,2 1,2 5,8

Családi film 0 0 2 2 3 0,3 0 1,2

Történelmi film 4,5 0,4 2,5 0 0 0 0 0,9

Háborús film 1,2 0 0 0 0,5 0 0 0,2

Western 0 0,9 0,8 0 2,2 0 4 0,8

Vígjáték 15,9 10,8 4,8 16,4 19,4 9,3 2,5 11,9

Gyermek- és ifjúsági film 8,9 10,4 19,3 12,2 15,2 2,5 0 10

Kórházi film 3,5 7,8 7,4 0,8 1,5 3,4 0 3,5

Társadalmi dráma 9,7 13,6 13 5,1 3,1 0 9,6 6,5

Dokumentumfilm 3,7 14,3 15,8 0,7 1,6 1,5 7,1 5,4

Természetfilm 3,6 4,7 2,2 0,3 0,6 0 1,5 1,5

Erotikus film 0 0 0 0 0 0 1 0

Zenés film 0 0,4 0,6 1 0 0 0 0,3

Szappanopera 7,8 0 0 9,4 2,8 3,3 0 3,8

Egyéb film 1,3 16,6 9,4 2,7 3,5 7,2 11,8 7,1

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100
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Elemzésünk részét képezte a produkciók gyártásának kérdése is, amelynek kereté-
ben a csatornák műsorkínálatában a nemzeti gyártású, illetve a külföldi produkciók 
arányát vizsgáltuk (12 . táblázat). A műsorok háromnegyede (72,2%) készült hazánk-
ban, ami jelentősebb csökkenést jelez 2007-hez képest. A magyar gyártás mérséklő-
dése a tengerentúli produkciók növekedésével járt együtt. Az európai gyártású alko-
tások aránya mindeközben változatlan maradt. Megjegyezzük, hogy mind a műsor-
szolgáltatási szerződések, mind a médiatörvény, mind pedig az EU szabályozza a csa-
tornák számára a gyártási kvótákat, ezzel is magyarázhatóak a viszonylag állandónak 
tekinthető megoszlások.

12. táblázat – A magyar, az európai, az észak-amerikai és az egyéb produkciók aránya 2001 
és 2008 márciusa között (százalék)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

magyar 76 78 80 78 76 78 78 72,2

európai 8 7 5 7 8 7 6 6,9

USA és Kanada 8 10 10 10 11 11 12 18,9

egyéb 8 5 5 5 5 4 4 2

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

N 4644 4729 4536 4259 4466 9100 10527 14404

Több évre visszanyúló tendenciának tekinthető, hogy a közfinanszírozású csator-
náknál lényegesen több a hazai gyártású műsor, mint a kereskedelmi társainál (13 . 
táblázat). A közmédiumok (a reklámjait, műsorajánlóit nem számítva) produkcióinak 
nagyjából 70 százaléka, míg az RTL Klub és a TV2 műsorszámaimnak fele volt ma-
gyar műsorkészítők munkája. A Viasat3 műsorkínálatában ugyanakkor a hazai gyár-
tás nem érte el a tíz százalékot sem. Az európai gyártású produkciók aránya a nagy 
televíziók esetében 11-17 százalék között ingadozott, ez alól a Duna TV jelentett ki-
vételt, amely az átlag másfélszeresét sugározta (24,4%). A közfinanszírozású csator-
nák műsorainak öt százaléka készült a tengerentúlon. Ezzel szemben a TV2 és az RTL 
Klub azonos, 30 százalék körüli arányban, míg a Viasat3 még ennél is sokkal hosszab-
ban (76,9%) mutatott be USA-ból származó alkotásokat.



191

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

1
2
3

5
6
7
8
9

10
m

413. táblázat – A műsoridő megoszlása a gyártás helye szerint 2008 márciusában (százalék)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen47

Magyarország 72,6 76,5 68,4 50,6 50,9 7,7 83,5 58,8

Európa 17,1 14,7 24,4 16,6 10,5 11,3 0,3 13,3

USA és Kanada 5,5 5,7 4 32,4 33 76,9 5,8 22,5

Egyéb 4,8 3,1 3,2 0,4 4,6 4,1 10,4 5,4

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

főműsoridő

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen

Magyarország 77,2 54,3 51 38,8 45,8 9,3 44,4 46,7

Európa 17 22,5 35,7 4,4 6,1 5,9 2,2 14

USA és Kanada 3,1 16,5 8,1 39,1 34,7 58,6 37,8 27,2

Egyéb 2,7 6,7 5,2 17,7 13,4 26,2 15,6 12,1

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

A fikciós műsorszámokon belül lényegesen magasabb a külföldi gyártók szerepe 
(14 . táblázat). A közszolgálati televíziókban elsősorban európai filmeket, a kereske-
delmiekben pedig amerikai produkciókat mutattak be. A közmédiumok filmjeinek 
nagyjából a fele származott Európából. Az RTL Klub és a TV2 műsorstruktúrája eb-
ből a szempontból is hasonló, filmjeik kétharmadát a tengerentúlról vásárolták, míg 
a Viasat3 esetében ez az arány meghaladta a négyötödöt is (83,7%).

14. táblázat – A filmek és (film)sorozatok műsoridejének megoszlása a gyártás helye szerint 
2008 márciusában (százalék)

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen

Magyarország 25,5 31,5 28,6 10,7 3,5 2,8 19,2 14,8

Európai 47,5 42,3 54,9 24,9 20,6 8,8 4,1 27,5

USA és Kanada 15,5 16,9 10,2 63,4 68,1 83,7 71,3 51,4

egyéb 11,5 9,3 6,3 1 7,8 4,7 5,4 6,3

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

főműsoridő

mtv1 mtv2 duna tv tv2 rtl klub viasat3 hálózat tv összesen

Magyarország 22,7 13,3 14,5 13,3 11 4,6 14,8 12,8

Európai 59,2 41,6 62,3 8,5 13,2 3,3 4,5 26,1

USA és Kanada 11,9 32,1 15,8 75,8 75,5 92 75,3 56

egyéb 6,2 13 7,4 2,4 0,3 0,1 5,4 5,1

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

47 A kategória megoszlása a populáción belül.
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a magyar és a brit csatornák összehasonlítása
Mint azt korábban jeleztük, 2008-ban megpróbáltuk meghaladni a televíziók jellem-
zőinek idősoros leírását, ezért összehasonlításképpen három brit televízió, a BBC1 
(közszolgálati), a Channel4 (közszolgálati funkcióval is rendelkező kereskedelmi) és 
az ITV (kereskedelmi) márciusi műsorkínálatát is elemeztük. A továbbiakban e három 
brit csatorna és a magyar köztelevíziók jellemzőit hasonlítjuk össze. (Megjegyezzük, 
hogy a BBC1-en nincs reklám, illetve a brit televíziók mutatóit műsorújságok alapján 
kalkuláltuk.)

Nem meglepő, hogy a magyar és a brit csatornák műsorstruktúrája alapelemeiben 
megegyezik, mivel mindkettőnek elsődleges célja az általános igények, a nagyközön-
ség minél teljesebb kiszolgálása (15 . táblázat). Lényeges különbség azonban, hogy a 
brit csatornák a magyar MTV1-nél vagy MTV2-nél nagyobb figyelmet fordítanak a 
gyerekkorú nézőkre. A brit kereskedelmi ITV és a magyar, közfinanszírozású MTV1 
és MTV2 azonos arányban sugároz gyermek- és ifjúsági műsorokat, viszont a BBC1, 
a Channel4, illetve a Duna TV, RTL Klub és TV2 ennek a kvótának a kétszeresét szer-
keszti programba. A brit csatornák az MTV-hez képest jelentéktelen terjedelemben 
sugároznak vallási, valamint kisebbségi programokat. 

15. táblázat – A műsorok célközönsége az egyes csatornákon 2008 márciusában (százalék)

mtv1 mtv2
duna 

tv
tv2

rtl 
klub

magyar 
átlag

BBc1 channel4 Itv
Brit 

átlag

Nagyközönség 88,6 87,7 84,3 93,2 92,9 92 90,3 93,7 95 93

Ifjúság 3,6 4,2 6,9 6,3 5,7 4 7,6 6,3 4 6

Idősek 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0,5

Nők 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

Nemzetiségek 4,3 5,8 5 0 0,9 2,2 0 0 0 0

Falusiak 0,6 0 1,3 0 0 0,5 0 0 0 0

Vallásos nézők 2,6 2,3 2,5 0,3 0,3 1,2 0,1 0 0,2 0,1

Hátrányos helyzetűek 0,3 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0

Családi 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,8 0,4

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Szintén nem mutatható ki lényeges különbség a műsorstruktúra által betöltött 
kommunikációs funkciókban (16 . táblázat). Szembetűnő, hogy a BBC1 az MTV1-nél 
magasabb arányban sugároz szórakoztató, valamint infotainment produkciókat.
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416. táblázat – A műsorkínálat funkció szerinti megoszlása a magyar és a brit televíziók 
műsorkínálatában 2008 márciusában (műsoridő százaléka)

mtv1 mtv2
duna 

tv
tv2

rtl 
klub

magyar 
átlag

BBc1 channel4 Itv
Brit 

átlag

Praktikus 1 0,9 3,2 3,7 5,2 2,5 2 0 2 2

Komoly aktuális 31,4 40,3 23 16,8 12,3 21,8 35 6 22 21

(Komoly) elitkultúra 10 14,3 30,1 5,3 0,5 11,4 9 1 1 5

Könnyű aktuális 3,2 2,6 3,4 3,5 3,3 2,2 7 6 32 13

(Könnyű) egyéb 42,8 34 31,7 69,9 75,9 54,9 45 87 37 56

Egyéb 11,6 7,9 8,6 0,8 2,8 7,2 4 0 6 3

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A műsorok típusait vizsgálva viszont jelentősebb eltérések rajzolódnak ki (17 . táb-
lázat). A legfontosabb – mint azt már jeleztük –, hogy a brit adók a magyar televí-
zióknál nagyobb figyelmet szentelnek a gyermekeknek. A BBC1 és a Channel4 közel 
kétszer annyi ifjúsági filmet, műsort vagy rajzfilmet sugároz, mint az MTV1 vagy az 
MTV2. Különbség továbbá, hogy a brit adók kevésbé preferálják a rajzfilmeket, sok-
kal gyakrabban tűznek műsorra ifjúsági műsorokat vagy filmeket.

Az ifjúsági műsorok mellett a BBC1 az információs magazinműsorok arányában is 
különbözik a többi csatornától, ebből a szempontból leginkább az MTV2-höz hason-
lítható. A politikai tájékoztatásnak a műsoridő közel egyforma szegmensét szentelik 
mindkét televíziós piacon. Az MTV1 és a BBC1 azonos terjedelemben sugároz politi-
kai műsorokat. A többi csatorna csak annyiban különbözik az előzőektől, hogy a brit 
ITV magasabb, nagyjából a Duna TV-hez hasonló politikai részaránnyal rendelkezik. 
Közismert, hogy a brit csatornák kedvelik a show-műsorokat. Az ITV és a Channel4 a 
műsoridejének negyedét, a BBC1 viszont csak három százalékát biztosította a show-
műsoroknak vagy a magyar gyakorlatban kevéssé ismert, egyéb szórakoztatás kate-
góriájába sorolható programoknak. Nem meglepő az sem, hogy a mozi- és tévéfil-
mek, sorozatok valamennyi csatornán kiemelt helyet foglaltak el, általában a műsor-
idő negyedét töltötték ki. Az ismeretterjesztő programokat tekintve az MTV2 és a 
Duna TV a BBC1-gyel szemben előnyben, míg az MTV1 valamennyi csatornához ké-
pest jelentős hátrányban volt.
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17. táblázat – A magyar és a brit televíziók műsorkínálatának főbb műsortípusai 2008 már-
ciusában (százalék)

mtv1 mtv2
duna 

tv
tv2

rtl 
klub

magyar 
átlag

BBc1 channel4 Itv
Brit 

átlag

Politikai hírműsor 8 4 7 4 6 5 16 4,3 9,3 10

Politikai fórum 10 9 1 1 0 3 0,3 0 0,6 0,3

Parlamenti közvetítés 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

Gazdasági műsor 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0,5

Vetélkedő, kvíz, játék 3 0 0 4 6 6,6 3,1 0,6 1 1,6

Show-műsor, kabaré 0,8 0,1 6,4 1 3,6 2,2 2,6 22 19,2 15,6

Reality show 2 0 0 2,1 2 1,1 0,4 1,2 0 0,5

Mozi- és tévéfilm 8,7 12,4 13,3 23,4 21,4 14,6 9,3 13,1 10,2 10,9

Ifjúsági műsor 0,9 0,8 0,9 0 0 0,4 5,7 7,3 0 4,3

(Film)sorozat 19 8 11 21 11 17 18,3 15,2 18,2 17

Dokumentumműsor 1 3,2 4,2 0 0,2 1,5 2,9 6 6,4 5

Rajzfilm 0,5 1,9 3,8 7,4 6,1 2,8 0,1 2,4 3,5 2

Színházi közvetítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zenei műsor 4,2 2,7 3,8 0,3 0 2 0,4 2,4 0,5 1,1

Kulturális magazin 3,5 7,7 5,5 0,2 0 2,5 1,6 1,5 0 1

Ismeretterjesztő műsor 1,6 10,5 8,3 2,8 0,6 3,7 5,4 6 0,4 3,9

Szolgáltató műsor 5 3 4 2 4 4 6,9 3,9 7,3 6

Információs magazin 7,4 15,4 8,6 6,9 5,8 6,5 16,7 2,3 11,8 10

Vallási műsor 3 2 3 0,3 0,3 1,2 0,4 0 0 0,4

Sportműsor 7 5 2 0 3 3 8,5 5,8 4,8 6,4

Egyéb műsor 1,6 2,2 5,5 2,3 5,1 2,8 0,4 6 6,8 3,5

Reklám 6,9 3,3 2,5 17,6 18,2 10,8

Műsorajánló 5,5 3,1 6,1 4 3,8 5,1

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A műsorszámok gyártási helyének összehasonlítása nem egészen „korrekt” mu-
tatószám (18 . táblázat), ugyanis nem hagyható figyelmen kívül az angol nyelv köz-
vetítő szerepe. Ennek köszönhetően a brit műsorgyártók nemcsak a nemzeti piac-
ra dolgoz(hat)nak, továbbá az angol televíziók is sokkal nagyobb kínálatból választ-
hatnak. Ezért nem meglepő, hogy a legalacsonyabb hazai gyártási mutatóval rendel-
kező Channel4 eredménye megegyezik a magyar televíziókra jellemző csúcsérték-
kel. Kiemelésre érdemes, hogy a brit adók látványosan mellőzik az európai gyártókat.
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418. táblázat – A műsoridő megoszlása a gyártás helye szerint 2008 márciusában (százalék)

mtv1 mtv2
duna 

tv
tv2

magyar 
átlag

BBc1 channel4 Itv
Brit 

átlag

magyar/brit 72,6 76,5 68,4 50,6 50,9 90 74,3 82,4 82,5

európai 17,1 14,7 24,4 16,6 10,5 0 0 0 0

USA és Kanada 5,5 5,7 4 32,4 33 8,9 23,5 10,9 14,5

egyéb 4,8 3,1 3,2 0,4 5,6 1,1 2,2 6,7 3

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

főműsoridő

magyar/brit 77,2 54,3 51 38,8 46,7 83 75,6 86 82

európai 17 22,5 35,7 4,4 14 0 0 0 0

USA és Kanada 3,1 16,5 8,1 39,1 27,2 17 24,4 14 18

egyéb 2,7 6,7 5,2 17,7 12,1 0 0 0 0

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. a mûsorfigyelés TapaszTalaTai

A médiahatóság 2008-ban is rendszeresen monitorozta a magyar joghatóság alá 
tartozó műsorszolgáltatók programjait. Az előző évhez képest tavaly 28 százalék-
kal kevesebb vizsgálatot folytattunk le (1442), ugyanakkor az analizált műsorórák 
száma 6324 órával emelkedett. Az ellenőrzések közel felében nem tártunk fel tör-
vénysértést. Az elmúlt év során számos új kihívással találtuk szembe magunkat (pl. 
társadalmi célú üzenetek reklámban történő elhelyezése, osztott képernyős rek-
lámozás, sportesemények reklámmal történő megszakítása, a single szpotok, va-
gyis az egyetlen hirdetésből álló reklámblokkok megjelenése). A kontrollvizsgála-
tok mérlege a helyi és körzeti műsorszolgáltatóknál alakult a legkedvezőbben, hi-
szen e körben az analízisek csak 32 illetve 53 százalékban tártak fel problematikus 
jelenségeket. A nem nyereségérdekelt médiumok 60 százalékos, a közműsor-szol-
gáltatók 62 százalékos hibaarányt halmoztak fel. Az országos közszolgálati és ke-
reskedelmi médiumoknál a vizsgálatok 69 százaléka zárult törvénysértés regiszt-
rálásával, míg a hálózatos műsorszolgáltatóknál, mint a legproblematikusabb te-
rületnél, ez az arány elérte a 81 százalékot. A már megszokott állandó vizsgálato-
kon túl, 2008-ban is havi jelleggel segítettük a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság munkáját. 2008 márciusától pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét 
is folyamatos jogsegélynyújtás keretében informáltuk a vonatkozó normákba üt-
köző hitelintézetek által közreadott reklámokról. 

A RadioMonitor-rendszerből az ORTT olyan naprakész adatbázist képes segítsé-
gül hívni a vizsgálatai során, amely alkalmas arra, hogy az ellenőrzött – elsősor-
ban megyeszékhelyeken működő – rádiók teljes műsorfolyamát összevesse a tör-



196

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

vényi előírásokkal. Az így nyert tapasztalatok nemcsak az egyedi normaszegések 
megállapítását teszik lehetővé, de a feltárt problémák ismétlődéseinek a kimuta-
tásával a normakövető magatartás kialakításához és fenntartásához is hozzájárul-
hatnak. 2008-ban legnagyobb arányban a támogatási szabályokkal, a jótékonysá-
gi és a közérdekű közleményeket jelölő szignálok közzétételével összefüggő nor-
mákkal, valamint a burkolt reklámozás tilalmával szemben vétettek a vizsgálatok 
alá vont műsorszolgáltatók. 

Az ORTT rendszeresen vizsgálja az Rttv. előírásainak betartását az országos, a kör-
zeti és a helyi médiumok műsorszolgáltatásában. 2008-ban 28 százalékkal kevesebb 
(1442) vizsgálatot folytattunk le, mint a megelőző esztendőben (1854), ugyanakkor 
6 324 órával emelkedett az analizált műsorórák száma. A műsorfigyelés tapasztalata-
inak bemutatásakor a statisztikai adatok (19 . táblázat) mellett a fontosabb ellenőr-
zési tapasztalatokat is összefoglaltuk.

19. táblázat – A 2008-ban lefolytatott vizsgálatok

az ellenőrzési terület típusa
vizsgálatok

száma
vizsgált műsorórák 

száma

Rendszeres műsorellenőrzés

országos műsorszolgáltatók (9 médium) 416 1664

regionális műsorszolgáltatók (32 médium) 158 632

helyi frekvenciás műsorszolgáltatók (183 médium) 153 612

helyi vezetékes műsorszolgáltatók (364 médium) 300 300

hálózatos műsorszolgáltatók (19 hálózat - 130 tag) 95 2280

közműsor-szolgáltatók (166 médium)
közműsor-szolgáltatók egyhetes kontrollja (12 médium)

151
12

1115
1691

nem nyereségérdekelt és kisközösségi műsorszolgáltatók (89 médium) 
nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók egyhetes kontrollja (4 médium)

96
4

102488
672

AGB Nielsen Médiakutató és RadioMonitor adatai alapján

AGB Nielsen: országos és körzeti televíziók48 12

RadioMonitor: 54 körzeti és helyi rádió49 12 7776

Testület által elrendelt célvizsgálat

Budapest TV éjszakai műsorának egyhetes monitorozása 1 70

15 országos és körzeti televízió délelőtti műsorának monitorozása 15 1080

Panaszügyek vizsgálata (16 ügy) 16 150

Nagy jelentőségű médiaesemény vizsgálata 
MTV1 és MTV2 Labdarúgó Európa-bajnokság

1 130

Összesen: 1442 19200

48  A célvizsgálatban a következő médiumok szerepeltek: Autonómia, Budapest TV, Duna TV, Hálózat TV, Hír TV, Magyar ATV, 
MTV1, MTV2, RTL Klub, Spektrum TV, Sport1, TV2, Viasat3 és Viva TV.

49 A RadioMonitor alapján végzett vizsgálatok eredményeit külön fejezetben foglaltuk össze. 
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4A leggyakrabban megállapított, és a Testület által szankcionált törvénysértések elő-
fordulását az alábbi táblázat mutatja be (20 . táblázat):

20. táblázat – Szankcionált törvénysértések előfordulása

megsértett törvényhely megállapított jogsértések száma

Rttv. 89. § (1) 149

Rttv. 90. § (2) 65

Rttv. 15. § (1) és (2) 55

Rttv. 10. § (5) 51

Rttv. 18. § 25

Rttv. 25. § 15

A felsorolt típushibák közül az Rttv. 89. § (adatmegőrzési és –szolgáltatási kötele-
zettség) megsértése a helyi médiumokra, a közműsor-szolgáltató és a nem nyereség-
érdekelt kisközösségi rádiókra koncentrálódott. Az Rttv. 90. § (2) bekezdés (műsor-
szolgáltatási szerződésnek megfelelő műsorszolgáltatási kötelezettség) negligálásá-
ban a hálózatos műsorszolgáltatók jártak az élen. Az Rttv. 15. § (1), (2) bekezdés a rek-
lám, közérdekű közlemény, jótékonysági felhívás, politikai hirdetés felismerhető elkü-
lönítésének és forrásmegjelölésének kötelezettsége) figyelmen kívül hagyása mind 
az országos, regionális és helyi televíziók, mind a rádiók műsorában gyakran előfor-
dult. Az Rttv. 10. § (5) bekezdés (burkolt reklám közzétételének tilalma) és az Rttv.  
18. § (műsorszám támogatásához kötődő előírások) megsértését az országos közszol-
gálati és kereskedelmi televízióknál regisztráltuk a legtöbbször. Az Rttv. 25. § (közszol-
gálati műsorszolgáltatásban és közműsor-szolgáltatásban történő támogatásra vo-
natkozó rendelkezések) be nem tartása egyedüliként az országos közszolgálati tele-
víziók „számlájára írható”.

4 .1 . az országos vételkörzetű műsorszolgáltatók vizsgálatának tapasztalatai
Az országos műsorszolgáltatók rendszeres figyelése során tovább vittük a koráb-
bi évek gyakorlatát, vagyis két csoportra osztottuk a legnagyobb médiumokat (a 
rendszeres ellenőrzésre, illetve az időszakos kontrollra javasoltak). A csoportbeosztás 
aszerint változhatott, hogy három egymást követő vizsgálat alapján miként szerepelt 
az adott médium. A rendszeres ellenőrzésre javasoltak közül naponta egy, az idő-
szakos kontrollra ajánlottak közül pedig hetenként egy került kisorsolásra. Az analí-
zis négy óra (főműsoridő, plusz egy véletlenszerűen kisorsolt óra) elemzését jelentet-
te. Az országos vételkörzetű médiumokat 416 alkalommal vizsgáltuk (21 . táblázat).
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21. táblázat – Az országos műsorszolgáltatók mintába kerülési gyakorisága 2008-ban

vizsgálatok száma vizsgált órák száma

MTV1 51 204

MTV2 20 80

Duna TV 51 204

TV2 60 240

RTL Klub 54 216

Kossuth Rádió 58 232

Petőfi Rádió 20 80

Sláger Rádió 46 184

Danubius Rádió 56 224

Összesen 416 1664

A 416 vizsgálat során 1664 műsorórát analizáltunk. Az elemzések 69 százaléka tárt 
fel normaszegést. A regisztrált normasértések az alábbi törvényhelyeket érintették: 
az Rttv. 15. § (1) a) és b) pontját (különböző közlemények főcímeinek helytelen meg-
választása), Rttv. 10. § (5) bekezdését (burkolt reklámozás) és az Rttv. 18. § (1) bekezdé-
sét (a műsorszám támogatójának nem cégszerűen történő bemutatása).

Az elmúlt esztendőben megfigyelhető volt, hogy a két országos kereskedelmi tele-
vízió a hirdetések új formái felé nyitott. Így az RTL Klub sportközvetítéseiben rend-
szeressé váltak az osztott képernyőn közzétett reklámok, míg a TV2 az ún. „single 
spotok”, egyetlen hirdetésből álló reklámblokkok beiktatásával próbált új utakat ke-
resni a reklámozás területén. Mindkét innovatív megoldásnál azt tapasztaltuk, hogy 
nem minden esetben tudtak megfelelni a reklámok követési távolságát minimum 20 
percben megszabó jogszabályi feltételnek [Rttv. 17. § (5) bek.]. 

4 .2 . a körzeti, helyi és vezetékes műsorszolgáltatók vizsgálatának tapasztalatai 
A körzeti műsorszolgáltatók ellenőrzésekor a rendszeres kontrollra javasoltak vizs-
gálatára (Viasat3, Budapest Televízió, Story TV, Echo TV, Sport1 és Sport2) kéthavonta, 
az időszakos ellenőrzésekre pedig negyedévente került sor. A körzeti médiumok te-
rületén 158 vizsgálat indult, ami 632 műsoróra analízisét jelentette. A vizsgálatok 53 
százalékában tártunk fel valamilyen törvénysértést, az aggályos műsorszolgáltatás el-
sősorban a burkolt reklámozásra [Rttv. 10. § (5) bek.], a főcímek rosszul értelmezett 
használatára [Rttv. 15. § (1) bek. a) és b) pontja], illetve a közszolgálati tartalom hiá-
nyára [Rttv. 8. § (2) bek.] volt visszavezethető. Az Echo TV-nek a normakövető maga-
tartásával sikerült „kategóriát váltania”, így az év második felében visszakerült a rit-
kábban ellenőrizendő médiumok csoportjába.

A helyi műsorszolgáltatók egyszer kerültek nagyító alá az elmúlt évben. A lefoly-
tatott 153 vizsgálat 612 műsoróra elemzését jelentette. Az ellenőrzések 32 százaléka 
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4tárt fel normaszegést, és a hiányosságok nagy része a közlemények jellegét kifejező 
főcímek helytelen használatából és/vagy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté-
sének elmulasztásából eredt. 

A vezetékes műsorszolgáltatókat egy alkalommal, egy órányi szerkesztett műsor át-
tekintésével ellenőriztük 2008-ban. Ezen a területen a vizsgálatok egyharmada zárult 
törvénysértés regisztrálásával. A normasértők tetemes hányada az adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesítette, de gyakori törvénysértésnek számított a magas al-
koholtartalmú ital főműsoridőben történő közzététele is.

4 .3 . a hálózatos médiumok figyelésének tapasztalatai
A hálózatba kapcsolódás feltételeként a jogszabály napi négy óra saját műsor gyár-
tását és sugárzását írja elő a csatlakozó médiumok számára. Az önállóan közzétett 
programtól elvárás, hogy őrizze meg a műsorszolgáltató egyéni arculatát, és szolgál-
ja ki a helyi közönség kulturális igényeit, valamint színvonalasan teljesítse a tájékoz-
tatással összefüggő feladatait. 2008 elején a nyilvántartott 9 hálózatnak összesen 
130 tagja volt. Az elmúlt évben azonban jelentősen átrendeződött a rádiós hálóza-
tok összetétele, a három legtöbb tagot számláló számos résztvevőt „elvesztett”. A 
Hálózatos TV és a Rádió 1 a tagmédiumok negyedétől volt kénytelen megválni, míg 
a Juventus-hálózat létszáma a harmadára csökkent. Mindeközben a Gold FM-hálózat 
rádióitól a Testület vonta meg a műsorszolgáltatás jogát. A megszűnésekkel párhu-
zamosan új hálózatok is alakultak, így létrejött a Mária-, az EL-DO, az Express-, az 
Aqua- és az FM95-hálózat. 

A lefolytatott 95 vizsgálat 2280 műsoróra elemzésére terjedt ki. Az ellenőrzések 
több mint háromnegyede (81%) tárt fel valamilyen törvénysértést. A hálózatba kap-
csolódó műsorszolgáltatók túlnyomó része figyelmen kívül hagyta a saját műsoridő-
re vonatkozó alapvető szabályokat. Számos esetben azt tapasztaltuk, hogy a hálózat-
ba kapcsolódó tagok változtatás nélkül vették át a hálózatos médium műsorait, azaz 
műsorszolgáltatásuk szinte teljes egészében nélkülözte az egyéni arculat ismérveit.

4 .4 . a közműsor-szolgáltatók vizsgálatának tapasztalatai
A közműsor-szolgáltatói státusz elnyerésének fontos feltétele, hogy a médium a mű-
sorszolgáltatásának több mint fele terjedelmében közszolgálati műsorszámokat te-
gyen közzé. További jellemző ismérv, hogy műsorában óránként csupán hat percnyi 
reklámot sugározhat, és nem vehet igénybe támogatást a műsorszámok közzététe-
lekor. 

A csoport tagjait egyszer vizsgáltuk az év során. Sorsolás alapján egy egész nap ke-
rült elemzésre. A 151 vizsgálat 1115 műsoróra elemzésének felelt meg. A vizsgálatok 
38 százaléka nem hozott felszínre problémát. A vitatható esetekben a közszolgálati 
műsortartalom nem érte el a törvényben meghatározott minimum értéket (51%). Fi-



200

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

gyelemre méltó ugyanakkor, hogy a normasértő műsorszolgáltatók mindegyike ké-
pes volt megfelelni a szigorú reklámozási és műsortámogatási korlátoknak. Azoknál 
a műsorszolgáltatóknál, amelyeknél az egy napra kiterjedő vizsgálat szélsőséges elté-
rést mutatott a vállalással összefüggésben, egyhetes kontroll vizsgálat lefolytatására 
is sor került. 13 ilyen vizsgálat közül csupán egy zárult törvénysértés regisztrálása nél-
kül, egy esetben jelentős reklámidő-túllépésre, a többinél pedig a közszolgálati mű-
sorkvóta ismételt nem teljesítésére derült fény. 

4 .5 . a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a kisközösségi rádiók vizsgá-
latának tapasztalatai
A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók a helyi közösségek életében fontos sze-
repet töltenek be, hiszen küldetésüket a vételkörzetükben élők kulturális és tájéko-
zódási igényei szabják meg. A műsorszolgáltatók a bevételeiket önmaguk fenntartá-
sára, működtetésére fordítják. A csoport tagjait egyszer vizsgáltuk az év során. A 96 
vizsgálat során 1028 műsorórát elemeztünk. Az elemzések 40 százaléka nem tárt fel 
hiányosságot. A problematikus jelenségek főként a közszolgálati kvóta nem teljesí-
téséből, a vállalt programkvóták nem teljesítéséből, illetve a megnevezett célcsoport 
igényeinek figyelmen kívül hagyásából adódtak.

A kisközösségi rádiók közműsor-szolgáltatói vagy nem nyereségérdekelt státuszúak 
lehetnek. Kifejezetten a kisebb, sajátos célközönség – legyen az egy intézmény, vagy 
egy jól körülhatárolt lakóközösség, kistelepülés – igényeit szolgálják ki azokon a te-
rületeken, amelyeken egy helyi kereskedelmi rádió nem is működhetne gazdaságo-
san. A fenti típusba tartozó médiumoknak nem célja a helyi rádiózással összemérhető 
nagyságú ellátottság biztosítása, így vételkörzetük legfeljebb az adóállomástól számí-
tott egy kilométeres sugarú körre terjedhet ki. A kisközösségi rádiókat jórészt önkén-
tesek működtetik, a rádiózási formára nem jellemző az anyagi haszonszerzés szán-
déka. A működéshez szükséges anyagi feltételeket jórészt pályázati forrásokból pró-
bálják előteremteni. Az elvégzett vizsgálatok több mint fele arra mutatott rá, hogy 
a médiumoknak jobbára teljesíthetetlen feladatot jelent a műsorkészítés, hiszen mű-
soridejük legnagyobb részét csupán könnyűzenével töltik fel. A területen négy egy-
hetes ellenőrzésre is sor került, ezek azt mutatták, hogy a problémák egybevágnak a 
non-profit médiumoknál tapasztaltakkal.

4 .6 . az agB nielsen médiakutató kft . adatbázisa alapján lefolytatott vizsgála-
tok tapasztalatai
Az AGB Nielsen Médiakutató Kft. által létrehozott kontroll-rendszer célja, hogy stra-
tégiai marketing információkat nyújtson a televíziók és a hirdetők számára. Az adat-
bázis segítségével az MTV1, MTV2, Duna TV, TV2, RTL Klub, Viasat3, Magyar ATV, Há-
lózat TV, Spektrum TV, Sport1, Sport2 és Story TV tevékenysége monitorozható folya-
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4matos jelleggel. Az ellenőrzések során a hírműsorok és a reklámidő hosszára, a magas 
alkoholtartalmú italok reklámjára, az alkoholtartalmú italok gyermekműsorok kör-
nyezetében való bemutatására, a filmek reklámmal történő megszakításának gyako-
riságára, valamint a televíziós vásárlási műsorablakok időtartamára vonatkozó adatok 
ellenőrzését végeztük el. A felsorolt területeket havi rendszerességgel vizsgáltuk. A 
12 ellenőrzés azt mutatta, hogy a legproblematikusabb területeknek a hírműsorok-
ra vonatkozó kvóták nem teljesítése (Viasat3), valamint a reklámidő-túllépések szá-
mítottak. Az alkoholtartalmú italreklámok gyermekeknek szánt műsorok környeze-
tében történő sugárzása szintén számos esetben jelentett gondot (e törvénysértéstí-
pus a kiszabott szankciók hatására az év végére eltűnt). 

2008-ban is havi periodicitással segítettük a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
munkáját. Az Rttv. hatályán kívül eső, ám fogyasztóvédelmi vagy versenyjogi szem-
pontból aggályos műsorszámokról nyert információk átadása folyamatos volt. 2008 
márciusától a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét is állandó jogsegélynyújtás 
keretében informáljuk a vonatkozó normákba ütköző hitelintézetek által közreadott 
reklámokról. 

4 .7 . a rádiómonitor által feltárt törvénysértések tapasztalatai 
a web alapú kontrollrendszer, a radiomonitor
A RadioMonitor web alapú kontrollrendszer célja, hogy stratégiai marketing infor-
mációkat nyújtson a rádiók, a hirdetők és a zeneipar számára. A szolgáltatás lénye-
ge, hogy a megrendelők tájékozódhassanak az adásba került műsor struktúrájáról, il-
letve figyelemmel kísérhessék, hogy bizonyos elemeket (például reklámokat, zene-
számokat) mikor, milyen módon tettek közzé. A legfontosabb megrendelői célcso-
portot a hirdetők alkotják, amelyek e szolgáltatás igénybevételén keresztül bizonyo-
sodhatnak meg arról, hogy a rádióadók szerződésszerűen jártak-e el, és valóban a 
megadott gyakorisággal, illetve a megadott időpontokban sugározták a megrendelt 
reklámszpotokat.

A rendszer lefedettsége jelenleg a fővárosra és a megyeszékhelyekre, valamint Sop-
ronra korlátozódik, de igény szerint bármikor bővíthető. A digitalizált hanganyagok 
a helyben történő rögzítést követően speciális szűrési eljáráson mennek keresztül. A 
módszer az ismétlődő elemek felismerésén alapul, a legrövidebb beazonosítható mű-
sorszegmens időtartama 15 másodperc, vagyis a rendszer a legalább 15 másodperc 
hosszúságú műsorelemeket ismeri fel és rögzíti. A feldolgozott adatokat a megren-
delők a RadioMonitor honlapján keresztül tekinthetik meg, lehívhatják a közzétételi 
listákkal kapcsolatos statisztikákat, vagy belehallgathatnak a rögzített tartalomba, az 
egyes műsorszámokba. A program megbízhatósága 99 százalékos – a feldolgozást 
bizonyos tényezők, mint például a vételi minőség befolyásolhatják. 

A szolgáltatás segítségével lehetőség nyílik a reklámok, reklámkampányok nyomon 
követésére, a zenei műsorok elemzésére, illetve egyéb információk lekérése, továb-
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bá akár 60 nappal korábbi archív hanganyagok visszahallgatására. Független harma-
dik félként pedig megbízhatóan képes ellenőrizni a rádiós reklámokat, ezáltal is elő-
segítve a reklámpiaci kapcsolatok megerősítését.

módszertan 
A RadioMonitor digitális hangfelismerő technológia segítségével dolgozza fel a rög-
zített hanganyagokat. A technika lehetőséget teremt a monitorozott rádióállomások 
műsorstruktúrájáról szóló információk megjelenítésére, valamint a programfolyam 
folyamatos rögzítésére. Az amerikai licenc alapján működő, ujjlenyomat-felismerő 
technológiára épülő rendszer az ismétlődő műsorelemek regisztrálásán alapszik, me-
lyek közül megkülönbözteti a zenéket, a reklámokat és az egyéb elemeket, tárolja 
őket, majd lejátszási statisztikákat készít róluk, és a rögzített műsorokba belehallga-
tást biztosít.50 

Tekintettel arra, hogy a fent leírt szolgáltatás képességei és kapacitása jól kiegészí-
tik az ORTT tevékenységét, a Testület 2542/2005. (XII. 14.) számú határozata értelmé-
ben az Iroda 2006 júliusától kezdte meg a RadioMonitor szolgáltatásán alapuló, a rá-
diós műsorszolgáltatókra kiterjedő ellenőrzéseket. A szolgáltatás komoly fordulatot 
hozott a rádiók figyelésében, mivel addig az ORTT nem rendelkezett naprakész, szin-
te azonnal lekérhető, jól használható adattárakkal a műsorszolgáltatók programfo-
lyamáról. A RadioMonitor napi rendszerességgel szolgáltat adatokat, azaz az 54 mo-
nitorozott rádió51 teljes meta-adatbázisát napi rendszerességgel küldi meg.

A meta-adatbázis feldolgozását követően havi rendszerességgel készül jelentés a 
Testület számára a műsorszolgáltatók működéséről, a valószínűsíthető törvénysérté-
sekről. Az adatbázisból az alábbi információk nyerhetők ki: 
– reklámidő-túllépés, reklámok aránya a napi műsoridőből [Rttv. 16. § (1)-(2)],
– reklámok megjelenésének formai hiányosságai [Rttv. 15. § (1) a), b)],
– közérdekű közlemények időtartama [Rttv. 15. § (3)],
–  reklámok tartalma [különös tekintettel az Rttv. 10. §, 11. §, 13. § (1)-(2) a-h pontja, 

14. § (1)-(4) és 24. §], valamint
– támogatással kapcsolatos szabályok [Rttv. 18. § (1)]. 

tapasztalatok
A vélelmezett normaszegések 2007. és 2008. évi esetszámainak összevetéséből kitűnik, 
hogy bizonyos jogsértések megritkultak az elmúlt évben (1 . ábra). Mind a kereskedelmi, 

50  Forrás: www.radiomonitor.hu internetes oldala
51   Danubius, Kossuth, Petőfi, Sláger, Juventus, Rádió 1, Roxy, Sztár FM, Rádiócafé, Gazdasági, Klub, Lánchíd, Info, Pont, Csaba rá-

dió (Békéscsaba),  Rádió 1 Start (Békéscsaba), Juventus (Békéscsaba), Rádió FM 95 (Debrecen), Rádió Max (Debrecen), Gold FM 
(Debrecen), Rádió Eger, Oxigén rádió (Győr), Kék Duna (Győr), Enjoy (Kaposvár), Kapos (Kaposvár), Gong (Kecskemét), Gold 
FM (Miskolc), Rádió GaGa Juventus (Miskolc), Sztár FM (Miskolc), Gold FM (Nyíregyháza), Retro FM (Nyíregyháza), Mediter-
rán (Pécs), Rádió 1 (Pécs), Rádió Focus (Salgótarján), Rádió Plusz (Szeged), Rádió 88 (Szeged), Fehérvár (Székesfehérvár), Alisca 
(Szekszárd), Rádió Antritt (Szekszárd), Aktív (Szolnok), Rádió2000 (Szolnok), Nyugat (Szombathely), Rádió Szombathely, Kék 
Duna (Tatabánya), Rádió Radír (Tatabánya), Rádió 1 (Veszprém), N-Joy (Zalaegerszeg), Rádió Egerszeg (Zalaegerszeg), Corvinus 
(Sopron), Nap (Sopron), Rádió Fun (Debrecen), Diórádió (Gyöngyös), Sunshine Pilis (Szentendre), Mária rádió (Vác).
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4mind a közműsor-szolgáltatók műsorában csökkent a nem megfelelő módon megva-
lósított alkoholtartalmú italok reklámozásával összefüggő törvénysértések száma. Szá-
mos rádió 2007-ben (január-augusztus között) még főműsoridőben hívta fel a hallgatók 
figyelmét a kedvezményes alkoholvásárlás lehetőségére, illetve reklámban vagy prog-
ramajánló szpotban népszerűsített magas alkoholtartalmú italokat. Ez a típusú norma-
szegés 2007 végére csökkenő tendenciát mutatott, és 2008-ban már csak a márciusi, áp-
rilisi és a júliusi hónapokban bukkant fel. Az elmúlt esztendőben legnagyobb arányban 
a támogatási szabályokkal, a jótékonysági és a közérdekű közleményeket jelölő szig-
nálok közzétételével összefüggő normákkal, valamint a burkolt reklámozás tilalmával 
szemben vétettek a vizsgálat alá vont műsorszolgáltatók.

1. ábra – A feltárt normaszegések arányszámainak alakulása 2007-2008-ban

További problémát jelentett, hogy egyes rádiós műsorszolgáltatók nincsenek 
tisztában azzal, hogy a hatályos törvény támogatási szabályainak értelmében 
mely műsor szponzorálható. Két műsorszolgáltatónál több esetben is a közzétett 

„szponzorszpotokat” burkolt reklámként értékeltük, vagyis ezeknél sérült az Rttv.  
10. § (5) bekezdésében megfogalmazott rendelkezés. A fentieken kívül aggályosnak 
számított a támogatói szpot sugárzásakor a támogató cégszerű megnevezése mel-
lett a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó információk közlése, a szolgáltatások 
ismertetése, amely szintén burkolt reklámnak minősült. E jogszabálysértés esetszáma 
2008. augusztus, szeptember, november és december hónapban egyetlen támogatói 
szpot többszöri sugárzásának köszönhetően nőtt. A fenti esetben a támogató ismer-
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tetése indokolatlan volt, hiszen támogatni csak műsorszámot lehet, a pontos időjel-
zés pedig nem minősül műsorszámnak [Rttv. 2. § (1)]. 

4 .8 . a testület által elrendelt célvizsgálatok52 tapasztalatai
2008-ban a Testület két célvizsgálatot rendelt el. Elsőként 15 országos és körzeti vé-
telkörzetű televízió délelőtti műsorát ellenőriztük, különös tekintettel a burkolt rek-
lámozással összefüggő előírásokra. Az 1080 órányi műsorórát átfogó analízis 12 eset-
ben tárt fel lehetséges törvénysértést. A második célvizsgálat a Budapest Televízió éj-
szakai műsorának kontrollját célozta. A 70 műsoróra áttanulmányozása után arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a televízió eltért a bejelentésében szereplő műsor-
struktúrától, és a hajnali idősávban számos olyan reklámot tett közzé, amellyel meg-
sértette az 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 4. § (5) bekezdésében foglaltakat.

4 .9 . a bejelentések kivizsgálása során szerzett tapasztalatok
2008-ban 16 bejelentés, észrevétel kivizsgálását rendelte el a Testület. Az ügyek fel-
tárása után főként burkolt reklámozást regisztrálhattunk, de közel hasonló gyako-
risággal jelentkeztek a politikai hirdetések közzétételéből származó lehetséges tör-
vénysértések is. 

4 .10 . egy-egy nagy jelentőségű médiaesemény vizsgálata során szerzett tapasz-
talatok
Az ORTT hagyományosan figyelemmel kíséri egy-egy nagy jelentőségű esemény mé-
diabeli bemutatását. Ezúttal az MTV1 és MTV2 műsorán megjelent Labdarúgó Euró-
pa-bajnokság (2008. június 7-29.) közvetítését, tálalását elemezte. A 130 műsoróra ana-
lízise arra mutatott rá, hogy a műsorszolgáltatók csak a támogatók imázsfilmjeinek 
reklámban történő bejátszásával sértették meg az 1473/2002. (X. 3.) sz. ORTT határo-
zatban foglaltakat. 

52   A célvizsgálatban a következő médiumok szerepeltek: Autonómia, Budapest TV, Duna TV, Hálózat TV, Hír TV, Magyar ATV, 
MTV1, MTV2, RTL Klub, Spektrum TV, Sport1, TV2, Viasat3 és Viva TV.
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45.  a népszavazási kampány médiaképe a hír- 
és magazinmûsorokban

Az ORTT kiemelt figyelmet szentelt a március 9-én megrendezett népszavazás mé-
diaképének vizsgálatára. A népszavazás adatainak értékelésekor figyelembe kell 
vennünk, hogy a kérdés a politikusokat is jelentősen megosztotta, annak jelen-
tőségét pártkötődéstől függően máshogy értékelték. A kormányoldal – főként 
az MSZP – a politikai szféra más eseményeire helyezte a hangsúlyt, elsősorban 
az egészségügyi és gazdasági reformok fontosságát emelte ki megnyilvánulásai-
ban. A fenti jelenséget az is mutatja, hogy a szocialista politikusok nyilatkozata-
iknak csak 20 százalékában foglalkoztak a népszavazás témájával, ezzel szemben 
a Fidesznél ez az arány majdnem elérte a 40 százalékot. Az SZDSZ tagjai a két na-
gyobb párt között álltak, megszólalásaik harmadában érintették a kérdéskört. En-
nek következményeként majdnem minden műsorfajtában, az összes dimenzióban 
a Fidesz szereplői voltak többségben. Orbán Viktor messze a legtöbbet szereplő 
politikus volt a témában, megjelenéseinek több mint 80 százaléka kapcsolódott a 
referendumhoz, míg az őt követő Gyurcsány Ferencnél ez az arány csak 35 százalé-
kot tett ki. Az országos hírműsorok közül a klasszikus értelemben vett kereskedel-
mi csatornák mellőzték leginkább a kérdést, a rádiók közül a Sláger (5,2%), míg a 
televízió csatornák közül az RTL Klub Híradója (6,4%) szerepeltette legkevesebb-
szer a referendum témakörét. Megjegyezzük, hogy míg az RTL Klub teljesen ki-
vonta magát a politikai küzdelmekből, és egyáltalán nem sugárzott politikai hir-
detéseket, addig a Sláger Rádió, amely hírműsoraiban kerülte a népszavazás bemu-
tatását, a tizedik legtöbb reklámot közzétevő elektronikus médium volt. Az Echo 
TV (20,9%) és a Hír TV (19,6%) foglalkozott a legrészletesebben a referendum-
mal, és egyúttal a hírtelevíziók sugározták a legtöbb politikai hirdetést is, amelye-
ket kivétel nélkül a Fidesz tett közzé. Az országos csatornák háttérműsoraiban jó-
val gyakrabban foglalkoztak a korteshadjárat eseményeivel, mint a hírműsorok-
ban (11,9% vs. 24%). A Rájátszás, a Vasárnapi Újság és a Péntek 8 a Fidesznek bizto-
sított jóval nagyobb teret, míg a Friderikusz most és a Nap-kelte a kormányoldalt 
részesítette komoly előnyben. (Utóbbi műsort bojkottálta a Fidesz, egyedül Tar-
lós István, a Fidesz-kampány vezetője szólalt meg benne.) A nem fővárosi műsor-
szolgáltatók híradásaik tizedében számoltak be a kampány eseményeiről (10,9%). 
A megyeszékhelyek hírműsoraiban is az MSZP, az SZDSZ és a Fidesz szereplése szá-
mított meghatározónak.

Az ORTT kiemelt figyelmet szentelt (2008. január 21-től március 16-ig) a 2008. már-
cius 9-én megrendezett népszavazás médiaképének vizsgálatára. Ennek keretében az 
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országos műsorszolgáltatók esetében a rendszeres elemzésekből már ismert hír53- és 
magazinműsorokat54 vizsgáltuk, kiegészítve tíz helyi, illetve körzeti műsorszolgáltató 
híradásával, azzal a különbséggel, hogy ez utóbbiaknál a vizsgálat időtartama febru-
ár 1-jétől március 16-ig tartott. A megyeszékhelyeken működő műsorszolgáltatók kö-
zül a következő médiumok hírműsorait elemeztük: Miskolc VTV, Rádió GaGa (Miskolc), 
Szeged VTV, Rádió 88 (Szeged), Pécs TV, Mediterrán Rádió (Pécs), Revita TV (Győr), 
BMC Rádió (Győr), Debrecen TV és FM 95 (Debrecen).

hírműsorok
A népszavazás témájának aránya a vizsgált időszakban meghaladta a tíz százalékot 
(11,9%) (2 . ábra). A választás napjának kihirdetését követően a téma előfordulása stag-
nált, majd február 17-e után részesedése a kétszeresére emelkedett (7,9% vs. 15,0%). A 
növekedéshez hozzájárult, hogy azon a héten indult Orbán Viktor országjáró kampány-
körútja, valamint akkor alakult ki heves vita a kormánypártok és a Fidesz között a vizit-
díj esetleges emeléséről, továbbá a Hír TV is ebben az időszakban hozta nyilvánosság-
ra a szocialistákat kompromittáló nyírségi szavazatvásárlás részleteit. A választást meg-
előző hét napban erőteljesen csökkent a témára irányuló figyelem (11,0%), majd ezt kö-
vetően, március 9-e után regisztráltuk a témakör megoszlásában a legmagasabb ered-
ményeket (23,0%). A referendum részesedése a műsorok kétharmadában meghaladta 
a tíz százalékot, a legrészletesebben az Echo TV (20,9%) és a Hír TV (19,6%) tudósított 
a kampány eseményeiről. A két legnézettebb hírműsor közül az RTL Klub Híradója tűz-
te kisebb arányban napirendre a témát (6,4%), míg a vizsgált műsorszolgáltatók közül 
a Sláger Rádió mellőzte leginkább a kérdéskör bemutatását (5,2%).

Összességében megállapítható, hogy a kereskedelmi műsorszolgáltatók többsége – a 
három csatorna (Magyar ATV, Hír Televízió, Echo Televízió) kivételével – nem koncent-
rált a kampány eseményeire, de ha mégis szerepeltettek a fenti kategóriába tartozó 
történéseket, akkor főként a választás technikai lebonyolításáról számoltak be (22 . táb-
lázat). A népszavazásnak az MTV1, a Hír TV és az Echo TV szentelt külön blokkot. A 
híradások harmada számolt be továbbá valamilyen pártok közötti konfliktusról (1109 
esetből 365 eset), ezen belül legrészletesebben a kormány és az ellenzék vitáit taglalták.

A kampány eseményeiről szóló tudósításokat öt nagyobb csoportba lehet rendezni. 
Az első csoportba a választások előkészületeinek, lebonyolításának technikai részlete-
iről szóló beszámolók kerültek (külföldi voksolás lebonyolítása, általános tudnivalók a 
népszavazásról, rendőri biztosítás a szavazás napján). A második kategóriába azok a té-
mák tartoztak, amelyek bemutatták a pártok kampányeseményeit, véleményét a há-
rom kérdésről, továbbá feldolgozták az egyes politikai csoportok között kialakuló vi-

53   Hírműsorok: MTV1 déli és esti Híradó, Duna Televízió Híradó és Híróra, 180 perc, Déli és Esti Krónika, Tények, Tények este, RTL 
Klub Híradó, Danubius és Sláger rádió reggeli hírblokkja, ATV Híradó, Echo TV Híradó és Híradó 21 (Hír TV).

54  Magazinműsorok: MR1-Kossuth rádió: Parlamenti ütköző, Időt kérek, Vasárnapi Újság; MTV1: Este, Nap-kelte, A szólás 
szabadsága, Lapozó; Duna TV: Reggel, RTL Klub: Házon kívül; TV2: Mokka, Napló; Magyar ATV: Egyenes beszéd, Friderikusz 
most; Hír TV: Rájátszás, Péntek 8.
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4szonyokat. A harmadikba azokat a híreket soroltuk, amelyek rontották valamely párt 
médiaképét, imázsát (pl. nyírségi szavazatvásárlás, támadás egy szombathelyi fideszes 
aktivista ellen, kormány kampánya a népszavazási korteshadjárat alatt, vagy az az eset, 
amikor a gyulai kórházigazgató kényszerítette beosztottjait, hogy hallgassák meg Or-
bán Viktort, a Fidesz elnöke a választás napján utcára viszi híveit stb.), továbbá valami-
lyen botrányos eseményről (hamis lekérdezés egy közvélemény-kutató cég nevében, 
a debreceni és a kecskeméti postás megsemmisítette a népszavazási értesítőket stb.) 
tudósítottak. A negyedik csoportba a civil szervezetek korteshadjáratával kapcsolatos 
események kerültek (pl. háziorvosok aláírásgyűjtése a vizitdíj mellett és ellen, vasutas-
sztrájk a kampány alatt). Az ötödik kategóriát a népszavazás utáni események alkották 
(pl. törvényjavaslatok a három díj eltörlésére, Horn Gábor megjegyzése a kormányfőről, 
a vizitdíj automaták sorsa, reakciók a választási eredményre).

A második csoportba tartozó eseményekkel (pártok versengése és programjai) ta-
lálkozhattunk a leggyakrabban (44,9%), a műsorok felénél a részesedése meghalad-
ta az 50 százalékot. A legkevesebb figyelmet a civil szervezetek tevékenysége kapta 
(7,3%), mindössze az RTL Klub (13,2%), az Echo TV Híradója (15,5%) és a Sláger Rádió 
esetében (21,2%) haladta meg a témakör részesedése a tíz százalékot (22 . táblázat). 
A három további témakör előfordulása közel azonosan alakult. A népszavazás utáni 
események 16,2 százalékot, a referendum technikai lebonyolításának aránya 16,1 szá-
zalékot, míg a negatív eseményekről beszámoló tudósítások 15,5 százalékot értek el.

A hírműsorokban leggyakrabban a Fidesz kampányával foglalkoztak (234 eset), ami-
től messze lemaradva következtek a népszavazási tudnivalók, részvételi adatok (155 
eset). Az MSZP (69 eset) és az SZDSZ korteshadjáratára (65 eset) közel azonos figye-
lem irányult, de még együttesen sem tudták megközelíteni a legnagyobb támoga-
tottsággal rendelkező ellenzéki párt kampányának reprezentációját. A negatív ese-
ményekről beszámoló tudósítások közül a kormány és a Fidesz azon polémiája sze-
repelt a leggyakrabban, ami a kormányzat által folytatott állítólagos kampány körül 
alakult ki (64 eset). Ezen kívül még gyakran feltűnt a médiában a nyírségi szavazatvá-
sárlás (28 eset) és a kecskeméti postás által elégetett népszavazási értesítők ügye (24 
eset) is. Az előbbi téma az esetek harmadában a Híradó 21-ben fordult elő (9 eset).

A beszámolók közel ötödében a politikai szféra képviselői közül senki sem világít-
hatta meg álláspontját (1109 esetből 220 eset). Leginkább a Sláger Rádió mellőzte a 
politikusok megszólaltatását, híreinek több mint felében kizárólag a hatalmi szférán 
kívüli aktorok véleményét ismerhettük meg (33 esetből 17 eset). A kereskedelmi rá-
dióadón kívül az RTL Klub Híradója mellőzte még hasonló mértékben a politikusok 
szerepeltetését (53 esetből 17 eset). A pártkötődéssel nem rendelkező szereplők kö-
zül Rytkó Emília, az Országos Választási Iroda vezetője jelent meg a leggyakrabban 
(66 eset), őt Éger István követte (40 eset), a harmadik helyen pedig Sólyom László 
köztársasági elnököt találtuk (35 eset). A vizitdíj megtartása mellett kiálló civil szerep-
lők közül legtöbbször Komáromi Zoltán orvos (30 eset) fordult elő a hírműsorokban.
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2. ábra – A március 9-i népszavazás témájának előfordulása a hírműsorokban, heti bontás-
ban (a műsoregységek százalékában)  N=9340

22. táblázat – A március 9-i népszavazás témakör kategóriáinak megoszlása a 
hírműsorokban (műsoronként, %) N=1109

a választás 
technikai le-
bonyolítása

pártok versen-
gése, pártok 
programja

negatív tartal-
mú választási 

hírek

civil szerveze-
tek részvétele 
a kampányban

népszavazás 
utáni esemé-

nyek

MTV1 esti Híradó 18,6 52,3 12,8 2,3 14,0

MTV1 déli Híradó 16,7 33,3 25,0 2,8 22,2

Duna TV Híradó 17,5 49,5 15,5 7,8 9,7

Duna TV Híróra 10,6 51,5 12,1 7,6 18,2

180 perc 13,6 35,8 11,1 6,2 33,3

Déli Krónika 30,2 34,9 11,1 1,6 22,2

Esti Krónika 19,5 44,2 15,6 5,2 15,6

Tények 16,1 41,9 16,1 6,5 19,4

RTL Klub Híradó 20,8 30,2 18,9 13,2 17,0

Danubius Rádió Hírek 22,0 37,3 15,3 5,1 20,3

Sláger Rádió Hírek 33,3 24,2 6,1 21,2 15,2

Tények este 12,2 43,9 17,1 4,9 22,0

ATV Híradó 16,1 45,5 20,5 5,4 12,5

Híradó 21 (Hír TV) 7,1 54,3 19,7 7,1 11,8

Echo TV Híradó 8,2 55,5 12,7 15,5 8,2

összesen 16,1 44,9 15,5 7,3 16,2
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4magazinműsorok
A népszavazás témakörének aránya a vizsgálat harmadik hetétől folyamatosan emel-
kedett a magazinműsorokban, de csúcspontját a választást követő héten érte el 
(40,3%) (3 . ábra). A hírműsoroknál kétszer gyakrabban foglalkoztak a kérdéskörrel 
(11,9% vs. 24,0%). A műsorok szerkesztési elvei között jelentős különbségeket talál-
tunk. Három program esetében a kampány részesedése nem haladta meg az öt szá-
zalékot sem (Időt kérek: 4,2%; Házon kívül: 4,3%), ezek közül az egyik naponta jelent-
kező háttérműsor volt (Magánhangzó: 4,4%). A napi kiadású háttérműsorok közül a 
Nap-kelte (33,5%) tűzte a legtöbbször napirendjére a kérdést, ettől alig maradt el a 
Mokka (32,0%). A hetente jelentkező magazinműsorok közül pedig a Péntek 8 fog-
lalkozott kiemelten a népszavazással, ahol Csermely Péter és Rákay Philip a beszélge-
tések 61,5%-ban érintette a korteshadjárat eseményeit.

A háttérműsorok tematikai karakterisztikája jelentősen különbözött a hírműsoroké-
tól. A pártok versengése jóval nagyobb hangsúlyt kapott (44,9% vs. 67,8%), de a nép-
szavazást követő történések (18,5%) és a civil szervezetek kampánya (16,8%) is gyak-
rabban szerepelt a hírműsorokban tapasztaltaknál. (Az összegek nem adnak ki 100 
százalékot, mivel egy beszélgetés több témát is tárgyalhatott, a szegmensek számát 
a témák gyakoriságához viszonyítottuk.) A negatív tartalmú választási események vi-
szont jóval kisebb arányban fordultak elő, mint a híradókban (15,5% vs. 6,9%). A ma-
gazinműsorokban legtöbbször a közvélemény-kutatások adatainak értékelésével, a 
politológusok, politikai elemzők véleményeivel (68 eset) találkozhattunk, majd a Fi-
desz kampánya következett (58 eset). Az MSZP (36 eset) és az SZDSZ (29 eset) állás-
pontjával közel azonos számban foglalkoztak. Az interjúk, beszélgetések közel ne-
gyedében a politikai szféra reprezentánsai közül senki sem fejthette ki véleményét 
(363 esetből 89 eset). A naponta jelentkező magazinok közül a Kossuth rádió két mű-
sora hanyagolta leginkább a népszavazásról szóló összeállításokban a hatalmi szféra 
szerepeltetését (Parlamenti ütköző: 45,5%; Magánhangzó: 50,0%, az utóbbi műsor-
ról meg kell jegyeznünk, hogy abban a profilja szerint civil szereplőket kérdeznek a 
közélet fontos eseményeivel kapcsolatban). A Magánhangzó csak a választáskor és 
az azt követő héten érintette a kérdést. A heti rendszerességgel megjelenő magazin-
műsorok közül az Időt kérek egyedül a választás után szentelt műsoridőt a referen-
dumnak és következményeinek – Molnár Károly rektor véleményét kérték ki a tandíj 
eltörlésével kapcsolatban. A pártkötődéssel nem rendelkező szereplők közül Éger Ist-
ván, a Magyar Orvosi Kamara vezetője szerepelt a legtöbbször a műsorszámokban 
(15 eset), őt Komáromi Zoltán orvos követte (13 eset).
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3. ábra – A március 9-i népszavazás témájának előfordulása a magazinműsorokban, heti 
bontásban (a műsoregységek százalékában)  N=1511

23. táblázat – A március 9-i népszavazás témakör kategóriáinak megoszlása a magazin-
műsorokban (műsoronként, %)  N=363

a választás tech-
nikai lebonyo-

lítása

pártok versengése, 
pártok programja

negatív tartalmú 
választási hírek

civil szervezetek 
részvétele a kam-

pányban

népszavazás 
utáni esemé-

nyek

Nap-kelte 5,3 70,2 4,3 12,8 17,0

Este 12,0 80,0 8,0 4,0 8,0

Reggel 10,0 53,3 3,3 20,0 36,7

Háttér 0,0 54,5 0,0 36,4 18,2

Magánhangzó 16,7 33,3 0,0 33,3 16,7

Mokka 0,0 75,4 15,4 9,2 16,9

Egyenes beszéd 0,0 70,0 6,7 16,7 16,7

Friderikusz most 0,0 75,0 12,5 18,8 18,8

Rájátszás 0,0 48,6 8,1 37,8 18,9

A szólás szabadsága 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Lapozó 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Időt kérek 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Vasárnapi Újság 9,1 45,5 0,0 36,4 36,4

Házon kívül 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Napló 0,0 40,0 20,0 20,0 20,0

Péntek 8 0,0 81,3 0,0 12,5 18,8

Összesen 3,6 67,8 6,9 16,8 18,5
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4a megyeszékhelyeken működő műsorszolgáltatók hírműsorai
Mielőtt a népszavazási kampány prezentációját megvizsgálnánk az öt régióközpont 
rádiós és televíziós hírműsoraiban, néhány szót kell ejtenünk a helyi hírszolgáltatás sa-
játosságairól. Ezeknél az országos médiumokhoz képest jellemzően rövidebb hírösz-
szefoglalókkal találkozhatunk. A rádiók hírműsorainak átlagos hossza két perc körül 
alakult, míg a televíziók tízperces híradókat állítottak össze – ettől egyedül a Pont 
Ma adása tért el, amelynek hossza meghaladta a 20 percet. A helyi rádiók hírössze-
foglalói jobban koncentráltak az országos vonatkozású események bemutatására, vi-
szont a televíziók híradásaiban a régiók eseményeinek prezentálása dominált. Az or-
szágos médiumokkal szemben a bulvár hírek (balesetekről, természeti katasztrófák-
ról szóló tudósítások) aránya jóval alacsonyabb volt, továbbá a kulturális élet esemé-
nyeiről igen sokszor ejtettek szót. A politikai vonatkozású beszámolók közül az ön-
kormányzatok tevékenységének bemutatása volt a meghatározó.

A népszavazást a műsoregységek több mint tíz százaléka tűzte napirendjére 
(10,9%) (4 . ábra), ami majdnem megegyezik az országos hírműsorok adatával (11,9%). 
Az egyes műsorok között azonban jelentős eltéréseket regisztrálhattunk. Négy mű-
sor esetében a téma előfordulása nem érte el a tíz százalékot sem, közülük a Pont 
Ma adásaiban mértük a legkisebb részesedést (5,1%), de ezt alig előzte meg a Szege-
di Hírek (5,8%). Ha városonként nézzük a témakör előfordulását, akkor Pécs műsor-
szolgáltatói mellőzték leginkább a referendumot (Pont Ma: 5,1%; Mediterrán rádió: 
9,8%), míg Debrecenben foglalkoztak vele a legrészletesebben (Napszemle: 15,6%; 
FM 95 Debrecen: 16,9%).

A régióközpontok műsorszolgáltatói is a pártok versengésének szánták a legna-
gyobb teret (49,8%), a legtöbbször a Miskolc Ma (71,4%), míg a legkisebb arányban 
a Mediterrán rádió foglalkozott vele (17,6%) (24 . táblázat). (Az összegek nem ad-
nak ki 100 százalékot, mivel egy beszélgetés több témát is tárgyalhatott, a híregysé-
gek számát a témák gyakoriságához viszonyítottuk.) A beszámolók többsége a kam-
pány helyi történéseiről tudósított (pl. Orbán Viktor korteshadjárata mindegyik me-
gyeközpontot érintette, az eseményről kivétel nélkül szót ejtettek az összefoglalók-
ban). A rádiókban gyakrabban kerültek terítékre a pártok közti versengés országos 
momentumai. Az országos csatornák hírműsoraihoz képest jóval kevesebbszer fog-
lalkoztak a kampány negatív aspektusaival (15,5% vs. 6,1%). A Szegedi Hírek, a Pont 
Ma és a Győri Híradó egyáltalán nem szerkesztett programba problémákat taglaló 
tudósításokat. Ezzel szemben a debreceni Napszemle koncentrált a leginkább a kér-
désre (18,6%), amihez jelentősen hozzájárult, hogy a megyeszékhelyen egy postás el-
ásta a népszavazási értesítőket.
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4. ábra – A március 9-i népszavazás témájának előfordulása a megyeszékhelyeken műkö-
dő műsorszolgáltatók hírműsoraiban, heti bontásban (a műsoregységek százalékában)  
N=2419

24. táblázat – A március 9-i népszavazás témakör kategóriáinak megoszlása a magazin-
műsorokban (műsoronként, %) N=263

a választás 
technikai 

lebonyolítása

pártok 
versengése, 

pártok 
programja

negatív 
tartalmú 
választási 

hírek

civil 
szervezetek 
részvétele a 
kampányban

népszavazás 
utáni 

események

Miskolc Ma 3,6 71,4 3,6 0,0 21,4

Rádió GaGa 26,9 42,3 7,7 3,8 19,2

Szegedi Hírek 28,6 50,0 0,0 7,1 14,3

Rádió 88 Szeged 4,2 70,8 4,2 8,3 16,7

Pont Ma 34,6 42,3 0,0 15,4 19,2

Mediterrán Rádió 11,8 17,6 5,9 11,8 52,9

Győri Híradó 31,8 63,6 0,0 0,0 9,1

BMC Rádió 31,0 35,7 2,4 7,1 23,8

Napszemle 11,6 55,8 18,6 4,7 11,6

FM 95 Debrecen 38,1 42,9 9,5 4,8 9,5

összesen 21,7 49,8 6,1 6,1 19,0
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4a politikusok médiahasználata a hírműsorokban
A hírműsorokban szereplő politikusok több mint negyede jelenhetett meg a népsza-
vazás témájában (5702 főből 1564 fő), a többiek az éppen aktuális belpolitikai kérdé-
sekben nyilváníthattak véleményt. A legnagyobb nyilvánosságot a referendummal 
kapcsolatban a Fidesz politikusai kapták (41,8%), legtöbbször az MTV1 déli Híradójá-
ban szerepelhettek (61,8%), de ettől alig maradt el az Echo TV Híradója (60,5%), igaz, 
ez utóbbi műsorszolgáltatónál szinte nagyságrenddel több politikus jelenhetett meg 
(22 eset vs. 147 eset).

A Fidesz részesedése a kampány folyamán – a február 4-től 10-ig tartó időszak kivé-
telével (38,5%) – 40 százalék fölött alakult, csak a szavazást követő héten esett vissza 
drasztikusan (29,2%) (5 . ábra). A 180 percben (27,5%) és a Sláger Rádióban (27,3%) 
a megoszlásuk nem érte el a 30 százalékot. A koalíciós partnerek közül a szocialis-
ták jelenhettek meg legtöbbször az elektronikus médiumokban (27,2%), a leggyak-
rabban az RTL Klub híradásaiban találkozhattunk velük (35,1%). Az SZDSZ részesedé-
se a kampány második hetében még megelőzte a szocialisták előfordulását (21,1% vs. 
19,3%), utána azonban a 2007-es elnökválasztásuk visszásságaira irányult a médiafi-
gyelem, így a népszavazás témájában már jóval ritkábban tudtak véleményt nyilvání-
tani. Az MDF alacsony prezentációja nem meglepő (2,9%), hiszen a párt kivonta ma-
gát a korteshadjárat napi küzdelmeiből. A KDNP a demokrata fórum tagjaival közel 
megegyező arányt ért el (2,6%), azonban négy műsorban egyáltalán nem fejthette 
ki véleményét a témával kapcsolatban. A kormány pártkötődéssel nem rendelkező 
tagjai a kampány harmadik hetében jelenhettek meg a legnagyobb arányban (19,8%). 
Az említett időszakban Kákosy Csaba a vasutasok sztrájkjával kapcsolatban utalt arra, 
hogy a tiltakozások a népszavazás megtartásáig fognak tartani. Daróczi Dávid, a kabi-
net szóvivője a kormány kommunikációját ért támadások miatt nyilatkozott gyakrab-
ban. A parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok előfordulása igen csekély volt 
(0,3%), egyedül a 180 percben kaptak nagyobb teret gondolataik kifejtésére (2,1%), 
ahol február 29-én Csurka István, Thürmer Gyula és a Humanista Párt részéről Várady 
Tibor véleményét kérték ki a népszavazásról (2,1%)
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5. ábra – A kormány és a pártok összes szereplésének megoszlása a március 9-i népszava-
zás témájában a hírműsorokban, heti bontásban (szereplések százalékában)  N=1564

magazinműsorok
A magazinműsorok esetében a politikusok szerepléseinek kétötöde kötődött a nép-
szavazási kampányhoz (1652 esetből 693 eset), és ez jóval magasabb a hírműsoroknál 
mértnél. A háttérműsorokban is a Fidesz szereplései voltak a meghatározóak (38,1%), 
azonban a dominanciájuk kevésbé volt jelentős, mint a hírösszefoglalók esetében (6 . 
ábra). A napi magazinműsorok közül a Friderikusz most (56,0%), a hetente jelent-
kezők közül pedig a Lapozó idézte legtöbbször a Fidesz véleményét (75,0%). (Utób-
bi műsorban politológusok elemzik a belpolitikai élet eseményeit, így nem meglepő, 
hogy a népszavazás kezdeményezőjével foglalkoztak a legtöbbet.). A legnagyobb el-
lenzéki párt előfordulása a Nap-keltében (25,4%) és a Parlamenti ütközőben (23,3%) 
nem érte el a 30 százalékot. A koalíció részéről az MSZP szerepelhetett a legtöbb-
ször (30,4%), megjelenései a szavazást megelőző héten tetőztek (48,4%). A szabad-
demokraták előfordulása február 24-ig emelkedő tendenciát mutatott, majd a kam-
pány utolsó hetében a részesedése drasztikusan visszaesett (31,6% vs. 13,2%). A par-
lamenti pártok közül a legkisebb nyilvánosságot a KDNP kapta (1,4%), amely mind-
össze öt műsorban fejthette ki a véleményét. Az MDF számára a Nap-keltében biz-
tosították a legnagyobb nyilvánosságot (13,4%). A parlamenti képviselettel nem ren-
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4delkező pártok közül az újbudai választáson induló MIÉP-jelöltet, Fenyvessy Zoltánt 
szólaltatták meg.

6. ábra – A kormány és a pártok összes szereplésének megoszlása a március 9-i népszava-
zás témájában a magazinműsorokban, heti bontásban (szereplések százalékában)  
 N=693

a megyeszékhelyeken működő műsorszolgáltatók hírműsorai
A Budapesten kívül működő műsorszolgáltatók híradásaiban a politikusok egyne-
gyede a népszavazás témájában nyilváníthatott véleményt (851 esetből 239 eset). A 
nagyvárosok híradóiban is a Fidesz szerepelhetett a leggyakrabban (42,7%), megosz-
lásában csak kisebb mértékű változásokat regisztráltunk a hetek között (7 . ábra). A 
kampány elején az MSZP és az SZDSZ felváltva szerepelt a második helyen, majd már-
cius 2-tól az SZDSZ részesedése hétről-hétre csökkent, míg a szavazást követő hét 
napban aránya alig haladta meg a tíz százalékot (10,6%). A két kisebbik ellenzéki párt 
megjelenése ezen műsorszolgáltatóknál sem volt meghatározó (KDNP: 4,2%; MDF: 
2,5%), az egyéb pártok pedig alig szerepeltek (0,8%) a nyilvánosság előtt.
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7. ábra – A kormány és a pártok összes szereplésének megoszlása a március 9-i népszava-
zás témájában a vidéki hírműsorokban, heti bontásban (szereplések százalékában) N=239

Beszédidő a hírműsorokban
A beszédidő megoszlása igen hektikusan alakult a vizsgált időszakban. A legnagyobb 
kilengést a február 11-től 17-ig tartó héten regisztráltuk, ekkor a Fidesz részesedése 
a 80 százalékot is meghaladta (83,6%). Ezen a héten ugyanis a Duna TV Híróra című 
műsora Orbán Viktor évértékelő beszédét teljes egészében (1376 másodperc) köz-
readta, majd az elhangzottakat politológusok értékelték (8 . ábra). (Megjegyezzük, 
hogy ugyanezt a szerkesztési elvet követték a következő héten Gyurcsány Ferenc év-
értékelőjénél is, itt azonban nem került szóba a népszavazás kérdése.) Az MSZP-re 
jutó műsoridő a kampány első négy hetében erőteljesen hullámzott, majd febru-
ár 18-tól meredeken emelkedett, a szavazást megelőző héten elérte a Fidesz szintjét 
(43,9% vs. 42,6%), majd újból csökkenő tendenciát mutatott. A Fidesz reprezentánsa-
ira jutó beszédidő a Déli Krónika (71,9%), az Echo TV Híradó (75,2%) és a Tények este 
(83,3%) esetében meghaladta a 70 százalékot.

A politikusok megszólaltatásánál a televíziók főműsoridős hírműsorai eltérő szer-
kesztési elveket alkalmaztak. Az MTV1, az RTL Klub, az ATV hírműsora, valamint a 
TV2 Tények programja a rövidebb élőszavas megszólalásokat részesítette előnyben, 
ezeknél a politikusok átlagos beszédideje nem érte el a 17 másodpercet. Ezzel szem-
ben az Echo TV Híradójában és a Híradó 21 adásában a nyilatkozatok átlagos hossza 
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4jócskán meghaladta a 20 másodpercet. Mindegyik műsor esetében az ellenzék vala-
mivel hosszabban szólalhatott meg a kérdésben, az utóbbi két műsornál azonban a 
különbség releváns volt a két politikai erő között (Híradó 21: 24 mp vs. 33 mp: Echo 
TV Híradó: 19 mp vs. 26 mp). A hírműsorokban Orbán Viktor szólalhatott meg a leg-
hosszabban (6929 mp), nyilatkozatai jelentős részét a Tények estében és a Duna TV 
Hírórájában közölt hosszabb interjúi tették ki. A Fidesz elnökét Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök követte (1502 mp), míg a harmadik helyen Horváth Ágnes egészségügyi 
miniszter állt (1196 mp).

8. ábra – A kormány és a pártok beszédidejének megoszlása a március 9-i népszavazás té-
májában a hírműsorokban, heti bontásban (beszédidő százalékában) mp=26 161

Beszédidő a magazinműsorokban
A magazinműsoroknál is jelentős változásokat regisztrálhattunk hétről-hétre a politi-
kusok beszédidejének megoszlásában, összesítve azonban a Fidesz megnyilatkozásai 
voltak a meghatározóak (38,4%). A február18-tól 24-ig tartó héten előfordult, hogy 
a három meghatározó párt közel azonos arányban részesedett a műsoridőből. A Fi-
desz a kampány negyedik hetében (59,8%), míg a szocialisták a szavazást megelőző 
héten (57,2%) érték el a csúcspontjukat (9 . ábra). Az MDF tagjai a kampány első há-
rom hetében rendelkeztek nagyobb médiafelülettel – az első héten még ők szólal-
hattak meg a leghosszabban (34,7%). Kiemelkedő megoszlásukat főként Csapody 
Miklós gyakori szerepeltetésének köszönhették, aki az újbudai időközi választás kép-
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viselő-jelöltje volt, de pártjának a népszavazás kérdésében képviselt álláspontját is ki-
fejtette a vele folytatott interjúkban. A demokrata fórum előfordulása később visz-
szaesett, csak a kampány végén kaptak újra nagyobb teret. A KDNP-re jutó műsoridő 
elenyésző volt (0,7%). A Fidesz megszólaltatását leginkább a Hír TV két műsora (Ráját-
szás: 83,9%; Péntek 8: 93,3%) és a Vasárnapi Újság (83,0%) favorizálta, míg Friderikusz 
Sándor programjában az aránya nem érte el az öt százalékot sem (4,2%). 

A háttérműsorokban is Orbán Viktor szólalhatott meg a leghosszabban (10977 mp), 
tőle azonban alig maradt el Tarlós István, a Fidesz kampányvezetője (10682 mp). A 
kormánypártok reprezentánsai közül Gyurcsány Ferenc kapta a legnagyobb időke-
retet a megszólalásra (6697 mp), akit a párt alelnöke, Juhász Ferenc követett (6466 
mp). Az SZDSZ részéről Horn Gábor megnyilatkozásai számítottak meghatározónak 
(5245 mp).

9. ábra – A kormány és a pártok beszédidejének megoszlása a március 9-i népszavazás té-
májában a magazinműsorokban, heti bontásban (beszédidő százalékában)   mp=106 772

a megyeszékhelyen működő műsorszolgáltatók hírműsorainak beszédideje
A megyeszékhelyek hírműsoraiban is jelentős kilengéseket tapasztaltunk az egyes 
politikai erőkre jutó beszédidő alakulásában (10 . ábra). Az első három hetet az SZDSZ 
politikusai uralták, igaz, ebben az időszakban a politikusi megszólalásoknak csak 
mintegy negyede hangzott el (523 mp). A szavazást megelőző hetet a Fidesz ural-
ta (48,0%), míg a referendum időszakában a szocialisták megszólalásai domináltak 
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4(64,2%), amit főként a Pont Ma című műsornak köszönhettek, ahol Szili Katalinnal 
(221 mp) közöltek egy hosszabb interjút az említett héten. A szabaddemokraták a 
Győri Híradóban a beszédidő majdnem kétharmadát tudhatták magukénak (63,0%), 
rajtuk kívül csak a Fidesz reprezentánsai szólalhattak meg. Az országos hírműsorok-
hoz képest e szektorban a Fidesz előnye kisebb volt (49,6% vs. 33,2), ezzel szemben 
az SZDSZ részesedése tekintélyesebbnek számított (14,9% vs. 28,5%).

10. ábra – A kormány és a pártok beszédidejének megoszlása a március 9-i népszavazás té-
májában a vidéki hírműsorokban, heti bontásban (beszédidő százalékában) mp=2 049

a népszavazással kapcsolatos politikai és kormányzati kommunikációs hirdetések
Az alábbiakban ismertetjük a kórházi napidíjról, vizitdíjról és a képzési hozzájárulásról 
szóló 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazást megelőző kampány kvanti-
tatív jellemzőit. Az elemzésbe a mintákban szereplő és az AGB Nielsen Médiakutató 
Kft. által jegyzett országos televíziók, valamint a RadioMonitor Kft. által figyelt he-
lyi, körzeti rádiók voksolással kapcsolatos adatai szerepelnek, melyek magukban fog-
lalják a különböző pártok hirdetéseit, illetve a kormányzati kommunikációs üzenete-
ket. A vizsgálat 2008. január 21-ével kezdődött és 2008. március 16-ig tartott, vagyis a 
népszavazás után egy héttel zárult.
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a népszavazási hirdetések
A kampány időszakában összesen 2255 népszavazási hirdetést adtak közre a televí-
ziók és a rádiók. A pártok megoszlásában egyértelmű a Fidesz túlsúlya, mely elsősor-
ban a hírtelevíziókban (Hír TV, Echo TV) leadott szpotok magas számának köszönhe-
tő. A népszavazási reklámfilmek kétharmada a Fidesz álláspontját tükrözte, míg a ko-
alíciós pártok közel azonos arányban publikálták reklámjaikat – az SZDSZ a hirdeté-
sek 17 százalékát, az MSZP pedig 16 százalékát „jegyezte”. Az esetek egy százaléká-
ban – kizárólag az Echo TV műsorán – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyilvá-
nított véleményt az ügydöntő szavazással kapcsolatban. Az eredmények alapján (25 . 
táblázat) megállapíthatjuk, hogy közel fele-fele arányban kampányoltak a pártok az 
országos és körzeti televíziókban (48%), illetve rádiókban (52%).

A kampányban az RTL Klub és a Duna TV nem vett részt, ennek megfelelően nem su-
gároztak politikai reklámokat, az említett csatornákon csak a Magyar Köztársaság Kor-
mánya által közzétett közérdekű közleményekkel találkozhattunk. Amennyiben a pár-
tok csatornapreferenciáját vesszük szemügyre (26 . táblázat), kiderül, hogy az SZDSZ 
összesen 13 műsorszolgáltató reklámblokkjaiban, és elsősorban országos csatornáknál 
hirdetett. Reklámjai többsége a Viasat3-nál (30%) és az MTV1-nél (28%) volt látható. A 
szocialisták kizárólag a rádiókban tettek közzé hirdetéseket, ám összesen 30 különbö-
ző adón jelentek meg. A legnagyobb arányban a Sláger Rádióban (6%), a Rádió1 Pécs 
és a Rádió1 Veszprém műsorán (5-5%) tették közzé az üzenetüket. Az MSZP hirdeté-
seinek 35 százalékát főműsoridőben sugározták, elsősorban az Infó és Klubrádióban 
(68-68%). A Fidesz majdnem fele-fele arányban jelent meg a televíziókban és a rádió-
kban (47-53%). A hat százalékos többlet a két hírcsatornának köszönhető, hiszen az ösz-
szes megjelenés 37 százaléka e két adóhoz köthető. Az országos televíziók közül a párt 
a két földi frekvenciás adót részesítette előnyben, a TV2-n és az MTV1-n is négy-négy 
százalékban szerepelt. A rádiók esetében a hirdetéseinek közel 20 százaléka volt hall-
ható főműsoridőben (19%), míg a televízióknál ez az arány 32 százalék körül mozgott.

25. táblázat – A népszavazási 
hirdetések előfordulási gyakorisága

26. táblázat – Pártok által közzétett hirdeté-
sek megoszlása az egyes médiumokon (%)

műsorszolgáltató esetszám megoszlás műsorszolgáltató fidesz szdsz mszp noe

Echo TV 308 13,7 Echo TV 89 * * 11

Hír TV 262 11,6 Hír TV 100 * * *

MTV1 158 7 Gong Rádió 80 0 20 *

VIASAT3 142 6,3 TV2 44 56 * *

TV2 120 5,3 MTV1 30 70 * *

Gong Rádió 74 3,3 Aktív Rádió Szolnok 83 * 17 *

Alisca Rádió 59 2,6 Alisca Rádió 75 * 25 *

Aktív Rádió Szolnok 58 2,6 Rádió Antritt 76 * 24 *
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4műsorszolgáltató esetszám megoszlás műsorszolgáltató fidesz szdsz mszp noe

Rádió Antritt 58 2,6 Csaba Rádió 100 * 0 *

Sláger Rádió 57 2,5 Rádió Egerszeg 76 * 24 *

Rádió Egerszeg 55 2,4 Rádió1 Veszprém 68 * 32 *

Rádió1 Veszprém 53 2,4 Rádió1 Békéscsaba 80 * 20 *

Rádió1 Pécs 50 2,2 Rádió Eger 76 * 24 *

Enjoy Rádió 48 2,1 Rádió1 Pécs 66 * 34 *

Rádió Eger 46 2 Radír Rádió 73 * 27 *

Rádió1 Békéscsaba 45 2 Enjoy Rádió 65 4 31 *

Radír Rádió 45 2 VIASAT3 19 81 * *

Csaba Rádió 43 1,9 Radió 88 71 8 21 *

Magyar ATV 40 1,8 Radió 2000 71 * 29 *

MTV2 39 1,7 N-Joy rádió 100 * * *

Rádió 2000 38 1,7 Rádió FM95 74 * 26 *

Rádió 88 38 1,7 Rádió Szombathely 78 * 22 *

Petőfi Rádió 35 1,6 Sláger Rádió 42 19 39 *

Rádió FM95 34 1,5 Corvinus Rádió 79 * 21 *

Rádió Szombathely 32 1,4 Sunshine Rádió 78 22 * *

Fehérvár Rádió 30 1,3 Magyar ATV 50 50 * *

Corvinus Rádió 29 1,3 Fehérvár Rádió 67 * 33 *

Rádió 1 27 1,2 Lánchíd Rádió 100 * * *

Sunshine Rádió 27 1,2 Petőfi Rádió 46 9 46 *

N-Joy 26 1,2 Rádió 1 48 7 44 *

Kossuth Rádió 24 1,1 Kossuth Rádió 50 * 50 *

Inforádió 20 0,9 SPORT1 100 * * *

Lánchíd Rádió 19 0,8 Focus Rádió 47 * 53 *

Danubius Rádió 16 0,7 Gold FM 54 * 46 *

Focus Rádió 15 0,7 Inforádió 30 25 45 *

Kapos Rádió 15 0,7 SPORT2 100 * * *

Klub Rádió Veszprém 15 0,7 Gold FM Debrecen 100 * * *

Gold FM 13 0,6 MTV2 * 100 * *

Klubrádió 13 0,6 Klubrádió * 31 69 *

Rádió Plusz 11 0,5 Danubius Rádió * * 100 *

SPORT1 8 0,4 Kapos Rádió * * 100 *

Nyugat Rádió 7 0,3 Klub Rádió Veszprém * * 100 *

SPORT2 2 0,1 Rádió Plusz * * 100 *

Gold FM Debrecen 1 0 Nyugat Rádió * * 100 *

A népszavazási hirdetések heti megoszlását tekintve a Fidesz és az MSZP a szavazást 
megelőző héten volt a legaktívabb, bár az MSZP csak három héttel később kapcsoló-
dott be a kampányba (11 . ábra). A szabaddemokraták inkább a népszavazás hetére 
koncentráltak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete is a kilencedik héten hajrázott. 
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Az ügydöntő népszavazást követően pedig a Fidesz adott közre hirdetést – „Gratu-
lálunk” címmel a Magyar ATV-n.

11. ábra – Hirdetések a kampány alatt (heti bontásban)

A médiumtípusok közt különbséget téve elmondható, hogy a televíziókban megje-
lenő hirdetések eloszlása egyenletesebb volt a kampány-terminusban, mint a rádiók 
esetében, ahol csak az utolsó három héten szerepeltek (27 . táblázat).
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427. táblázat – Politikai hirdetések megoszlása médiumtípusok szerint

hirdető párt 5 . hét 6 . hét 7 . hét 8 . hét 9 . hét 10 . hét 11 . hét

rádió

Fidesz * * * 6 417 360 *

SZDSZ 2 * * 8 * 26 *

MSZP * * * * 225 132 *

televízió

Fidesz * 111 124 86 206 161 6

SZDSZ * * 17 89 99 146 *

NOE * * * 5 18 11 *

Amennyiben az üzenetek sokféleségét nézzük, a szocialisták reklámjai homogének 
voltak. Hasonlóan a vezető párthoz, a NOE sem törekedett többféle tartalom közlé-
sére, az Olyan országot szeretnénk, ahol… c. reklámfilmjében a három igen szavazat 
támogatásának adott hangot. A Fidesz azonban többféle szpottal (összesen hét faj-
ta reklámfilmet adott közre, amely négy témakör köré csoportosult) kívánta befo-
lyásolni a befogadókat. A „Hazudni nem szabad” reklám az összes hirdetés 18 száza-
lékát adta, továbbá kizárólag az Echo és a Hír TV nézőit célozta meg. A Jövő igennel 
kezdődik c. reklámfilmből három változat is készült, melyek a hirdetéseinek 29 szá-
zalékát tették ki, és a szpot kizárólag televíziókban került bemutatásra – itt az Echo 
TV (41%) és a Hír TV (23%) mellett már a földi adók is komolyabb szerepet játszot-
tak. Az említett hirdetések kb. tíz százaléka jelent meg a TV2-n és az MTV1-en, míg a 
Viasat3 kevéssel lemaradva, hat százalékkal szerepelt, a Magyar ATV pedig mindössze 
három százalékkal vette ki részét a pártüzenet népszerűsítéséből. A Fidesz Népszava-
zás c. reklámja a három „igen” üzenetére helyezte a hangsúlyt, hiszen az összes meg-
jelenés több mint felét (53%) ez adta, és amelyet kizárólag rádiók sugároztak. A 29 
országos és körzeti rádióban egyenletesebb eloszlással találkozhattunk, mint a televí-
ziók esetében. A kampányban a szabaddemokraták jelentkeztek a legheterogénebb 
kínálattal, összesen 16 féle reklámmal. A párt televíziós hirdetéseinek középpontjá-
ban az agymosás állt, melyet hol a tudással, hol a szocializmussal, hol pedig az ingye-
nes egészségüggyel kapcsoltak össze. A legnagyobb hangsúlyt ezek közül is a tudás 
és az ingyenes diploma kérdésköre kapta (41%). Az oktatással foglalkozó politikai hir-
detést a szocializmus ellenzése követte (26%), melytől kevéssel maradt el a csak tele-
víziókban látható, az ingyenes egészségügy tagadását propagáló szpot (24%).

kormányzati kommunikációs üzenetek, közérdekű közlemények, társadalmi 
célú hirdetések és reklámfilmek
A következőkben az Új Magyarország, Magyarország benned van! c. filmekre össz-
pontosítunk (229 eset), a vizsgált csatornák közül a Hálózat TV és a Viasat3 adta köz-
re a szpotot (12 . ábra). A témában a Magyar Köztársaság Kormánya háromféle rek-
lámfilmet készített („A jövő iskolája”, „Van egy ország – férfi mesél”, „Van egy or-
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szág – kislány mesél”). A felmérés ugyan 2008 negyedik hetétől kezdődött, az emlí-
tett reklámfilm azonban csak a hatodik héttől került sugárzásra a vizsgált csatorná-
kon, és a népszavazás idejének közeledtével egyre magasabb számban jelent meg. 
A szavazás hetében viszont – a kampánycsendnek köszönhetően – jelentősen visz-
szaesett a hirdetések száma, ami csak az ügydöntő voksolást követő héten emelke-
dett ismét. A hirdetések közel háromnegyedét (72%) a Hálózat TV sugározta, első-
sorban főműsoridőben, hiszen minden ötödik (21,3%) Új Magyarország szpotot ek-
kor adott közre. 

12. ábra – Az „Új Magyarország, Magyarország benned van!” szpot előfordulási gyakorisága
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4A következőkben a kormány által az ügydöntő népszavazás kampányidejében köz-
zétett közérdekű közleményeket és társadalmi célú hirdetéseket mutatjuk be. A min-
tánkba az új egészségbiztosítással, a közlekedésben elvárt fair play-vel, a Szűréssel az 
Életért Programmal, továbbá a www.tegyunkerte.hu oldallal összefüggő üzenetek 
kerültek, összesen 1201 hirdetés. A társadalmi célú reklámok közel felét (47%) a köz-
lekedési felhívások tették ki, melyben az ittas vezetés, a gyorshajtás és a biztonsági öv 
mellőzésének következményeire hívták fel a figyelmet, továbbá kérték, legyünk na-
gyobb tekintettel a gyalogosokra. Az esetek több mint harmadát (38%) az új egész-
ségügy, azon belül pedig a választás szabadságának népszerűsítése adta. A Szűréssel 
az Életért Program nyolc százalékkal volt jelen (a Magyar ATV, a TV2 és a Hálózat TV 
közel azonos (33%) arányban mutatta be). A „tegyünk érte” szlogenű hirdetést hall-
hattuk a legritkábban, az esetek hét százalékában, és azt is kizárólag a Klubrádió, va-
lamint a Klub Rádió Veszprém műsorán. A társadalmi célú reklámok túlnyomó több-
sége, azaz 82 százaléka a televíziókban érték el a szavazókat. A Duna TV és az RTL 
Klub kimaradt a kampányból, közérdekű közleményeket azonban már itt is sugároz-
tak (6-5%). A vezető kereskedelmi adó a közlekedési felhívásokra koncentrált, míg a 
műholdas társa az egészségügyi reformokat is ismertette. A közlekedési morált javí-
tandó felhívások kizárólag audiovizuális üzenetként jelentek meg, legintenzívebben 
a Magyar ATV (21,6%) és a Hálózat TV (18,3) műsorán. Amennyiben abból a szem-
pontból elemezzük a csatornákat, hogy a kormány hányféle üzenetét közvetítették 
a nézőknek, megállapítható, hogy a vezető kereskedelmi adó mellett az ATV és a Há-
lózat TV törekedett arra leginkább, hogy minél több, a reformok által érintett terü-
letről informálja a nézőket (28 . táblázat). A csatornák közötti szórás alapján a leg-
inkább preferált tematika az egészségügy volt, a legtöbb médium – mind a televízi-
ók, mind a rádiók esetében – az egészségügyben bevezetendő választás szabadságát 
propagálta. Hasonlóan a közlekedési témához, itt is többféle film készült. A külön-
böző hirdetésekben köznapi emberek – autószerelők, nyugdíjas idős hölgy és gyógy-
szertári eladó, illetve fiatal kávéházi felszolgálónők – ecsetelték a reformok előnyeit. 
A televíziók közül ismét a Magyar ATV került az élre, az egészségügyi reformokat is 
leginkább ez a csatorna népszerűsítette.
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28. táblázat – A társadalmi célú reklámok megoszlása

új egészség-biztosítás fair play a közlekedésben szép www .tegyunkerte .hu

Magyar ATV 27,8 21,6 35,1 *

Hálózat TV 10,8 18,3 30,9 *

VIASAT3 4,0 13,4 * *

SPORT1 4,6 12,8 * *

TV2 9,1 10,5 34,0 *

RTL Klub * 10,2 * *

Duna TV 5,7 7,6 * *

MTV1 4,6 5,6 * *

SPORT2 4,2 * * *

Kossuth Rádió 3,1 * * *

Petőfi Rádió 2,6 * * *

Rádió1 Pécs 2,4 * * *

Rádió1 Veszprém 2,4 * * *

Inforádió 2,2 * * *

Klubrádió 2,2 * * 49,4

Enjoy Rádió 1,8 * * *

Radió1 Békéscsaba 1,3 * * *

Fehérvár Rádió 1,1 * * *

Focus Rádió 1,1 * * *

Klubrádió Veszprém 1,1 * * 50,6

Radió 88 1,1 * * *

Rádió Antritt 1,1 * * *

RadióFM95 1,1 * * *

Rádió 1 0,9 * * *

Aktív Rádió Szolnok 0,7 * * *

Gold FM 0,7 * * *

Rádió Szombathely 0,7 * * *

Radír Rádió 0,7 * * *

Gong Rádió 0,4 * * *

Rádió Eger 0,2 * * *

Rádió Egerszeg 0,2 * * *

oszlop %: 100 100 100 100

tartalmi megoszlás: 38 47 8 7

A hirdetések heti megoszlásánál látható, miként követték egymást a tematikák (13 . 
ábra). Az új egészségbiztosítás kampányát a Szűréssel az Életért Program népszerű-
sítése kísérte, míg a „fair play a közlekedésben” felhívást a kampány ötödik heté-
től a népszavazásig sugározták folyamatosan. A www.tegyunkerte.hu esetében, me-
lyet a rádiókban adtak közre, az egyenletes megoszlás volt jellemző. Az adatok alap-
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4ján megállapítható, hogy a közérdekű közlemények dömpingje a népszavazás előtt 
egy hónappal csúcsosodott ki, majd egyre inkább csökkenő tendenciát mutatott. A 
legkevesebb társadalmi célú reklámot a népszavazás hetében tették közzé, ami a 
kampánycsenddel magyarázható, hiszen ekkor – hasonlóan a politikai hirdetésekhez 

– egyetlen közérdekű közlemény sem jelent meg a vizsgált médiumokban.

13. ábra – Társadalmi célú hirdetések heti előfordulási gyakorisága

Vizsgáltuk azt is, hogy az MSZP és a Fidesz elnöke hány nézőhöz tudta eljuttatni a 
referendummal kapcsolatos üzeneteit az AGB Nielsen Médiakutató Kft. által mért 
műsorokban. (A nézettségi adatokat úgy számítottuk ki, hogy az egyes műsoroknál 
mért nézettséget napi szinten összeadtuk.)

A miniszterelnök nem tartotta olyan hangsúlyosnak a témát (63 eset), hiszen jó-
val kevesebb alkalommal nyilatkozott, mint riválisa (107 eset). Ennek következtében 
a Gyurcsány Ferenc által elért nézettség jóval alacsonyabb volt Orbán Viktorénál (0,6 
millió vs. 0,9 millió). A népszavazás időpontjának kihirdetése után a két pártelnök sze-
replése még elenyésző volt, egyedül január 28-án került Orbán Viktor reflektorfény-
be, amikor megindította a Fidesz kampányát. Január 30-tól február 13-ig egyikük sem 
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mutatott túlzott aktvitást a népszavazással összefüggésben. Február 13-a után fel-
gyorsultak az események, és ekkortól főként Orbán Viktor tudhatott magának stabi-
lan magas nézettséget, ami elsősorban a kampánykörútjának köszönhető, amelyről 
rendszeresen tudósítottak a hírműsorok (14 . ábra). A két pártelnökre a legnagyobb 
figyelem mégis a népszavazást követő napon irányult, amikor mindketten kiértékel-
ték a referendum eredményeit.

14. ábra – Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor átlagos nézettsége a híradókban és a főbb 
politikai magazinműsorokban55 a népszavazás témájában, 4 év feletti népesség (AMR, fő)

55   Vizsgált műsorok – MTV1: esti Híradó, déli Híradó, Nap-kelte, Este, A szólás szabadsága, Duna TV: Híróra, Híradó, Reggel, RTL 
Klub: Híradó, Házon kívül, TV2: Tények, Tények este, Mokka, Napló, ATV: Híradó, Egyenes beszéd, Friderikusz most
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46. a magyarországi kisebbségek médiaképe 

Magyarországon az etnikai kisebbségek közül elsősorban a legnépesebb minori-
tással, a cigánysággal kapcsolatban élnek erős sztereotípiák, előítéletek a több-
ségi társadalom egyes csoportjaiban. Ilyen helyzetben a média legfontosabb fel-
adata a többség és a kisebbségek közötti párbeszéd kialakítása. A hazai kisebbsé-
gek „médiajelenléte” több pillérre támaszkodik. Az állam országos és regionális 
televíziós műhelyeket tart fenn a 13 nemzetiség számára, továbbá a hazai mino-
ritások többsége az anyaországi médiumokat is foghatja háztartásában. Az MTV 
a társadalmi, törvényi célkitűzéseknek megfelelően az elmúlt tíz évben átlátha-
tó elvek szerint teljesítette a kisebbségek bemutatásának feladatait. A nagyobbik 
közszolgálati televízió valamennyi magyarországi kisebbség számára készít mű-
sorokat. A nemzetiségi műsorok hasonló szerkezeti felépítést követnek, terjedel-
mük általában 25 perc. Az MTV kisebbségi médiacélok iránti elkötelezettségét jel-
zi, hogy 2000 után, az előző két évhez képest a kisebbségek médiajelenléte – mind 
a műsorok számát, mind az összes időtartamukat tekintve – magasabb szinten ál-
landósult. A nemzetiségi műsorok száma ötödével, míg azok műsorideje negyed-
ével bővült. Az ORTT a brit Broadcasting Standards Commission 1993 óta folyama-
tosan elvégzett tartalomelemzéseinek mintájára összehasonlító analízissel vizs-
gálta az MTV1, MTV2, Duna TV, Magyar ATV, Hír TV, Echo TV, RTL Klub és a TV2 
2008-ban, illetve 2003-ban sugárzott 14-14 adásnapját (06:00-09:00 és 17:30-24:00 
között). A médiakép egészét reprezentáló műsorok a cigányság mellett más hazai 
minoritással gyakorlatilag nem foglalkoztak, ebből következik, hogy a 12 nemze-
ti kisebbség számára a tematikus műsorok kínálják a televíziós megjelenés egyet-
len lehetőségét. A minoritások megjelenítésével összefüggésben a bűnözés és az 
etnikai konfrontáció témáinak növekedését mértük a vizsgált terminusban. A ki-
sebbségi bűnözés és a sérelmek kommunikálása aggasztó mértékűnek tűnik. To-
vábbi elkeseredésre adhat okot, hogy ezzel párhuzamosan évek óta nem tud meg-
határozó témává válni az oktatás-tanulás, a munkavállalás, a vállalkozás témakö-
re e szegmensben.

Az elektronikus médiának meghatározó szerepe van a kisebbségekről alkotott kép 
alakításában. Magyarországon az etnikai kisebbségek közül elsősorban a legnépe-
sebb minoritással, a cigánysággal kapcsolatban élnek erős sztereotípiák, előítéletek a 
többségi társadalom egyes csoportjaiban. Ilyen helyzetben a média egyik legfonto-
sabb feladata a többség és a kisebbségek közötti párbeszéd kialakítása. Külföldi, el-
sősorban észak-amerikai tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektronikus média ve-
zető szerepet tölthet be a társadalmi diskurzus megteremtésében azáltal, hogy kö-
vetkezetesen képvisel alapvető társadalmi-kulturális értékeket, és így segíti az új sza-
bályok elfogadását, a párbeszéd kialakítását. 
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A 2001-es népszámlálás során a népesség nem egészen öt százaléka sorolta ma-
gát a 13 nemzeti kisebbség egyikének kötelékébe (körülbelül 450 000 fő). A kisebb-
ség-kutatás egyik jellemzője, hogy különböző adatokhoz jutunk abban az esetben, 
ha az önbesorolást, az anyanyelvi kötődést, vagy a környezeti kategorizációt vesszük 
alapul. A magyarországi minoritások közül a cigányság esetében a legnagyobb, mint-
egy kétszeres-háromszoros a különbség a magukat a népszámlálás során e kisebb-
séghez sorolók száma és azok száma között, akiket a környezete cigánynak tart. A 
kisebbségiek közülük minden második cigány nemzetiségűnek, minden negyedik né-
met származásúnak vallotta magát, egynegyedük pedig a további 11 etnikai csoport-
hoz tartozik - közülük a szlovákság a legnépesebb, a románok és a szerbek az össz-
népesség egy-két tizedszázalékát sem teszik ki. A magyarországi kisebbségek nem 
élnek összefüggő területen, szóródásuk – a legutóbbi három népszámlálás eredmé-
nyei alapján – folyamatosan nő. A 13 kisebbség tagjainak összlétszáma csak Baranya 
megyében haladja meg a tíz százalékot. A cigányság enyhe tömbösödése tapasztal-
ható Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, az említett ré-
giókban a magyarországi cigányság több mint egyharmada él. A szegregáció abból 
ered, hogy a cigányság jelentős része a halmozottan hátrányos helyzete miatt kép-
telen a megyeközi migrációra. A kisebbségek átlagéletkora - a cigányság kivételével 

- magasabb az országos átlagnál, ami a nyelvvesztés jelenségére utal. A kisebbségek 
korcsoportok szerinti megoszlása a cigányság kivételével a reprodukció szempontjá-
ból az országos átlagnál kedvezőtlenebb: a gyermekkorúak aránya mindegyik eset-
ben kisebb, viszont a legtöbb közösség esetében az öregkorúak aránya nagyobb.

Az előítéletesség problémáját a vegyes házasságok arányával jellemezhetjük a leg-
jobban, ez ugyanis túlmutat a közvélemény-kutatások által jelzett bizonyos véle-
ménynyalábok létezésén. A cigányság kivételével más kisebbség iránt nem nyilvánul 
meg számottevő előítéletesség a többségi társadalom részéről. A romák esetében 
viszont erőteljes a távolságtartás, nincs olyan 400 főnél nagyobb lélekszámú és leg-
alább öt százalék arányban általuk lakott település, ahol a homogén házasságban élő 
házastársak aránya ne érné el a 70 százalékot, de ennél sokkal gyakoribb a 90-98 szá-
zalékos homogenitási arány. 

A magyarországi kisebbségek „médiajelenléte” több pilléren nyugszik. Az állam or-
szágos és regionális televíziós műhelyeket tart fenn a 13 nemzetiség számára, továb-
bá a minoritások többsége az anyaországi médiumokat is foghatja a háztartásában. A 
magyar médiarendszerben elsősorban a közszolgálati csatornák feladata a kisebbsé-
gek kulturális, szociális, nyelvi stb. igényeinek kielégítése. Az 1993. évi LXXVII. törvény 
értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek a bolgár, cigány, gö-
rög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és az ukrán 
nemzetiségek [61. § (1)]. A jogszabály a kisebbségek anyanyelvét közösség-összetar-
tó tényezőként ismeri el [43. § (1)], és kötelezi a közszolgálati médiumokat arra, hogy 
azok önálló szervezeti keretek között és elkülönült költségvetéssel rendszeresen ké-
szítsenek kisebbségi műsorszámokat [18. § (1) g]. Az Rttv. ennél részletesebben szabá-
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4lyozza a közszolgálati televíziók, rádiók feladatait. A „közszolgálati műsorszolgálta-
tók kötelessége elősegíteni a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kul-
túrájának és anyanyelvének ápolását, az anyanyelvükön való rendszeres tájékoz-
tatást. E feladatot (…) a kisebbség igényeinek megfelelő műsorszámokkal, a te-
levízióban szükség szerint feliratozással vagy több nyelvű sugárzással” kell telje-
síteniük [(Rttv. 26. § (1)]. Ezen túl, a nemzeti és etnikai kisebbségek országos szerve-
zetei számára azt is lehetővé teszi, hogy „a közszolgálati műsorszolgáltatónál ren-
delkezésükre álló műsoridő felhasználásának elveiről önállóan döntsenek”, dönté-
sük azonban „nem érintheti a műsorszám tartalmát és a műsorszerkesztést” [(Rttv. 
26. § (2)]. A kisebbségi média másik elemét képező, az anyaországból származó rá-
dió- és televízióadások vételét a „kisebbségek által lakott területeken a magyar ál-
lam előmozdítja” [(18. § (2)]. 

A fentieket szem előtt tartva, elemzésünk első részében az MTV által 1998-2008 
között a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számára szentelt program-
idő alakulására koncentrálunk. Az MTV a társadalmi, törvényi célkitűzéseknek meg-
felelően az elmúlt tíz évben átlátható elvek szerint teljesítette a kisebbségek bemu-
tatásának feladatát. Az első ilyen jellegű műsorát 30 éve indította útjára, és azóta is 
folyamatosan bővíti produkcióinak számát, fejleszti a műsorkínálatát. Az MTV jelen-
leg valamennyi magyarországi kisebbség számára készít műsorokat. A nemzetiségi 
műsorok hasonló szerkezeti felépítést követnek, terjedelmük általában 25 perc. A ki-
sebbségi identitást elsősorban közösségek, művészeti csoportok, személyiségek, csa-
ládok bemutatásán keresztül jelenítik meg, és főként kulturális, vallási, néprajzi ese-
ményekkel foglalkoznak. A német nyelvű Unser Bildschirm (1978 óta), a horvát nyel-
vű, magyarul feliratozott Hrvatska Kronika, a román nyelvű Ecranul Nostru (1983 
óta), Domovina (1983 óta) és a cigányságnak készített Roma Magazin egyaránt he-
tente jelentkezik. A cigányoknak készült műsorszám a kultúra, a néprajz mellett az 
emberi jogokkal, a politikai kérdésekkel is rendszeresen foglalkozik. A műsor kiemelt 
célja a cigánysághoz kapcsolódó előítéletek feloldása. Az MTV kisebbségi médiacé-
lok iránti elkötelezettségét jelzi, hogy 2000 után – az előző két évhez képest – a ki-
sebbségek médiajelenléte - mind a műsorok számát, mind az összes időtartamot te-
kintve - magasabb szinten állandósult. A nemzetiségi műsorok száma ötödével, míg 
a műsorideje negyedével bővült. Az MTV 1998-1999 között 627-643, 2000-2008 kö-
zött viszont már 770-810 nemzetiségi programot sugárzott évente. Hasonló tenden-
cia jellemzi a műsoridő alakulását is: az évi 270-275 órányi kvótát a legnagyobb köz-
szolgálati televízió 352-379 órára emelte. A programok átlagos műsorideje 27 perc, a 
leghosszabbaké (például Rondó, Együtt) azonban ennek a kétszerese – ez az időke-
ret véleményünk szerint biztosítja a témák színvonalas kifejtésének lehetőségét. Az 
MTV 2000-től jelentősen növelte a műsoridejét. A műsorszolgáltató következetessé-
gét mutatja, hogy ez a bővülés kiterjedt a nemzetiségi produkciókra is, így az elmúlt 
tíz évben a műsoridejének nagyjából két százalékát tartotta fenn a kisebbségek szá-
mára (15 . ábra). (Összehasonlításként megjegyezzük, hogy a nemzetiségi műsorkvó-
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ta kevéssel meghaladja a vallási programokra biztosított időt, és nagyjából a felét te-
szi ki az MTV reklámidejének.) 

15. ábra – Az MTV kisebbségi programjainak teljes műsoridőn belüli aránya (1998-2008 kö-
zött, százalék)

Annak ellenére, hogy a népszámlálási adatok a nemzetiségi csoportok jelentős lét-
számbeli különbségét jelzik, az MTV a kisebbségi műsoridő-kvótáinak meghatározá-
sakor nem vette figyelembe a lélekszámbeli eltéréseket. A televízió számos, kifejezet-
ten kis lélekszámú közönségnek szóló műsort készít. Az elmúlt tíz évben a leghosz-
szabb műsoridőt a legnépesebb csoport, a cigányság kapta, ugyanakkor programjai-
nak száma és azok összterjedelme alig haladta meg a harmad-negyedakkora lélekszá-
mú német vagy szlovák közösségek, valamint a – lényegesen kisebb létszámú – hor-
vát, román kisebbség számára biztosított műsoridőt. A nem túl népes szlovén, bolgár, 
lengyel, ukrán, örmény, ruszin és görög kisebbségek lényegesen szerényebb prog-
ramidő felett rendelkezhettek.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 2004 októberében hoz-
ta nyilvánosságra a Magyar Televízióra és a Magyar Rádióra vonatkozó vizsgálatának 
eredményét. Az ombudsmani hivatal szerint az MTV napi gyakorlatában sérti a ki-
sebbségek rendszeres és átfogó tájékoztatáshoz való jogát. A jelentés többek között 
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4idézi az MTV műsorkészítőit, akik sérelmezték, hogy a műsorok időpontjának változ-
tatásáról az igazgatóság önkényesen dönt, nem egyeztet és nem a nézők igényeire 
alapoz. Az ombudsmani elemzés nyomán az MTV műsorrendjének változásait is vizs-
gáltuk. Arra kerestünk választ, mennyire jellemző, hogy az MTV az ünnepnapokon 
(március 15., május 1., augusztus 20., október 23., december 24-25.) kiveszi a műsorkí-
nálatából a kisebbségeknek szánt programjait, illetve megváltoztatja azok sugárzá-
si időpontját. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a közszolgálati televí-
zió szerkesztői nem mellőzték szisztematikusan a kisebbségi programokat az ünne-
pek alatt. (A kéthetes periodicitásnál ritkábban jelentkező műsorok közzétételét nem 
vizsgáltuk, pl. Roma Fórum, Rondó, Együtt.) A műsorrendben általában véve sem is-
meretlen jelenség a sugárzási időpontok „csúszása”, azaz a műsorok naptári rendhez 
képest korábbi vagy későbbi bemutatása. Az előzetestől eltérő időpontban történő 
közzététel az 1998-2008 között sugárzott nemzetiségi programok mindössze öt szá-
zalékát érintette. Ünnepnapok miatti műsorrend-változást ennél ritkábban tapasztal-
tunk (21 eset), a nemzetiségi programok elmaradása pedig csak esetlegesnek tekint-
hető (5 eset). A „csúszások” – tapasztalataink szerint – véletlenszerűen fordultak elő 
a legtöbb műsorral rendelkező népcsoportok között (29 . táblázat). A fenti vélelmet 
az a tény is cáfolja, hogy az MTV számos esetben (71 eset) éppen az említett ünnepe-
ken mutatta be valamely nemzetiségi magazinját.

29. táblázat – Az MTV műsorrendjének változásai az ünnepnapokon

csatorna műsor címe sugárzás dátuma

MTV1 Domovina (szlovák) 1999.03.19 Változás

MTV1 Domovina (szlovák) 2000.12.28 Változás

MTV1 Domovina (szlovák) 2004.03.17 Változás

MTV2 Domovina (szlovák) 2008.08.27 Elmaradt

MTV1 Ecranul Nostru (román) 2000.03.16 Változás

MTV1 Ecranul Nostru (román) 2008.08.27 Elmaradt

MTV2 Ecranul Nostru (román) 2003.03.13 Változás

MTV1 Hrvatska Kronika (horvát) 2000.03.16 Változás

MTV1 Hrvatska Kronika (horvát) 2003.08.19 Változás

MTV2 Hrvatska Kronika (horvát) 2003.03.14 Változás

MTV1 Patrin - Üzenet – Vorba (roma) 1999.03.19 Változás

MTV1 Roma magazin 2001.03.12 Változás

MTV1 Roma magazin 2004.03.16 Változás

MTV1 Roma magazin 2007.08.21 Változás

MTV2 Roma magazin 2003.03.13 Változás

MTV2 Roma magazin 2008.08.27 Elmaradt

MTV1 Slovenski Utrinki (szlovén) 2001.03.14 Változás

MTV2 Slovenski Utrinki (szlovén) 2003.03.14 Változás

MTV1 Srpski Ekran (szerb) 2002.08.22 Változás
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csatorna műsor címe sugárzás dátuma

MTV1 Srpski Ekran (szerb) 2002.12.23 Változás

MTV1 Srpski Ekran (szerb) 2007.05.02 Változás

MTV2 Srpski Ekran (szerb) 2003.03.22 Elmaradt

MTV2 Unser Bildschirm (német) 2003.03.14 Elmaradt

MTV1 Unser Bildschirm (német) 1998.08.18 Változás

MTV1 Unser Bildschirm (német) 2001.05.03 Változás

MTV1 Unser Bildschirm (német) 2001.10.24 Változás

Az államnak lehetősége van arra, hogy bizonyos társadalmi-kommunikációs célkitű-
zések érdekében formálja a kimagasló nézettségű kereskedelmi televíziók műsorkí-
nálatát. Az RTL Klubot és a TV2-t műsorszolgáltatási szerződés kötelezi - a frekven-
ciahasználati jog nem pénzbeli ellenértékeként - közszolgálati műsorszámok bemu-
tatására. A közszolgálati média eredeti funkcióját - az oktatást, a nemzeti és egyete-
mes kultúra értékeinek képviseletét, továbbörökítését - a hatályos szerződések dif-
ferenciálták, tíz különböző közszolgálati kategóriát különböztettek meg. Ezek egyi-
ke a művészeti kategória, amely a kisebbségek bemutatását is említi („magyarorszá-
gi nemzeti és etnikai kisebbségek életét, a kisebbségi álláspontokat bemutató köz-
lés”). A legnagyobb televíziók a műsorszolgáltatási szerződéseikben a törvényi célki-
tűzések többségére, így a művészeti kategóriára vonatkozóan is műsoridő-kvótát vál-
laltak, vagyis olyan produkciókat ígértek, amelyek a felsorolt témakörökkel színvona-
lasan foglalkoznak. A művészeti kategóriára mind az RTL Klub, mind a TV2 meglehe-
tősen jelentős műsoridőt biztosít, ennek részét képezheti a minoritások bemutatása 
is, azonban kifejezetten kisebbségi programok közzétételét nem vállalták. A jelenle-
gi szabályozás elsősorban az államilag finanszírozott televíziókra ruházza a kisebbsé-
gi műsorkészítés feladatát, a legnézettebb televíziók irányában mindössze „ösztön-
ző” hatással bírhat. A kereskedelmi televíziók saját adatai alapján 2008 októberében 
az RTL Klub műsoridejének 44, a TV2-nél pedig 41 százaléka teljesített valamilyen 
közszolgálati célt. A kisebbségi célokat tartalmazó művészeti kategória („művésze-
ti alkotást, az egyetemes, a magyar és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebb-
ségek kultúráját, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életét, 
a kisebbségi álláspontokat bemutató közlés”) az RTL Klubnál a műsoridő öt, a kon-
kurens csatornánál kilenc százalékát tette ki. Az RTL kínálata tartalmaz nemzetiségi 
műsort (Kavalkád), amelyet - vallási műsorához hasonlóan - hétköznaponként kor-
ra reggel, négy-hét perc (havonta másfél óra) terjedelemben mutat be. A művészeti 
kategóriában tett vállalásának ez mindössze az öt százalékát jelenti, további három-
negyedét (78%) - nagyjából azonos arányban - játékfilmek, illetve sportközvetítések 
adják. A TV2 közel kétszer nagyobb arányban sugárzott általa művészeti alkotásnak, 
kultúrát bemutató műsorszámnak tekintett produkciókat. A csatorna kifejezetten 
nemzetiségi műsort nem készít, viszont színvonalas esélyegyenlőségi programot su-
gároz (Strucc). A versenytárshoz hasonló módon, ez esetben is játékfilmek teszik ki a 
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4vállalás 40 százalékát, amit a csatorna zenei tehetségkutató produkciója (13%), vala-
mint a kortárs magyar animációkat tartalmazó késő esti blokkja egészít ki. 

A kisebbségi célok elfogadtatásában, az esélyegyenlőségi folyamatok, az együttélés 
erősítésében a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók hatékony segítséget adhat-
nak. A tengerentúli kisebbségi emancipációs törekvések példái szerint a televízióban 
megjelenő ismert személyiségek (sportolók, zenészek, előadóművészek stb.) sikere-
sen képviselhetik közösségük véleményét, médiacéljait, mivel ők biztosítják a figyel-
met. Médiasztárokként a személyükhöz kapcsolódó sikerek hosszútávon a közösség 
eredményeként fognak megjelenni. Ezek a pozitív sztereotípiák kis mértékben javít-
hatják a közösség megítélését, ugyanakkor jelentősen gyorsíthatják a kommunikáci-
ót, és így a sikeres együttélési stratégiák kialakítását. A magyar televíziós piac is meg-
teremtette a saját kisebbségi sztárjait, azonban a hazai tömegkommunikáció az alap-
elemeit tekintve eltér a tengerentúli emancipációs mintáktól. Egyik jellegzetessége, 
hogy a magyar televíziós sztárok között nincs hagyománya a kisebbségi médiacélok 
közös és folyamatos képviseletének. 

Az ORTT a brit Broadcasting Standards Commission 1993 óta folyamatosan végzett 
tartalomelemzéseinek mintájára összehasonlító analízissel vizsgálta az MTV1, MTV2, 
Duna TV, Magyar ATV, Hír TV, Echo TV, RTL Klub és a TV2 2008-ban, illetve 2003-ban 
sugárzott 14-14 adásnapját. A kutatás a kisebbségek bemutatásának általános ten-
denciáit igyekezett feltárni, ezért ebben a modulban nem a minoritások számára 
és bevonásával készített nemzetiségi műsorokat, hanem a 6:00-9:00 óra, valamint a 
17:30-24:00 óra között sugárzott valamennyi kisebbségi szereplőt bemutató progra-
mot elemeztük. Elsőként arra kerestünk választ, hogy az egyes kisebbségek tagjaival 
milyen gyakran találkozhattak az elemzésbe vont csatornák nézői. A médiakép egé-
szét tekintve - szemben a nemzetiségi műsorokkal - a cigány közösséghez tartozó 
szereplők kiugró részesedést értek el a minoritásokat bemutató programok között 
(16 . ábra). A médiakép egészét reprezentáló műsorok a cigányság mellett más hazai 
minoritással gyakorlatilag nem foglalkoztak, ebből következik, hogy a 12 nemzeti ki-
sebbség számára a tematikus műsorok kínálják a televíziós megjelenés egyetlen lehe-
tőségét. A hazai romákra az elmúlt öt évben erőteljesen növekvő médiafigyelem irá-
nyult, 2008-ban a kisebbségiekkel foglalkozó programok több mint háromnegyede, 
öt évvel korábban csak fele ábrázolt cigány szereplőket. A 12 nemzeti kisebbség pe-
riférikus helyzetét jelzi, hogy az együttes részesedésük sem érte el a bevándorlókat 
vagy a menekülteket szerepeltető műsorok számát, azaz a kisebbségek médiaképe 
gyakorlatilag a romák, illetve a migránsok bemutatását jelentette.
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16. ábra – Az egyes kisebbségek televíziós szerepléseinek gyakorisága (2003. és 2008., prog-
ramok százaléka)

A médiaüzenetek általános jellegű elemét adják az egyszerre több kisebbség-
hez forduló műsoregységek: ezek 2008-ban mindenekelőtt a Demokratikus Char-
táról és a gyűlöletbeszédet tiltó törvénytervezetről, 2003-ban pedig a jászladányi is-
kola ügyéről szóló diskurzust jelentik. A koncentráltabb médiafigyelem előnytelen 
tematizációval jár együtt. A kisebbségiek, mindenekelőtt a romák aktuális bemutatá-
sának alapelemévé vált a bűnözés. 2008-ban a cigány szereplők hetede konkrét bűn-
cselekmények miatt került a televíziók érdeklődésének előterébe. Ehhez kapcsolód-
tak azok a szereplések, amelyek a cigányság és ritkábban a bevándorlók és a több-
ségi társadalom tagjai közötti konfliktusokról számoltak be. A bűnözés és az ellenté-
tek kommunikálása 2008-ra négyszer gyakoribbá vált. Szintén említésre méltó moz-
zanatnak tekinthető a kérdéssel összefüggésben a politikai szereplők térnyerése. A 
radikális jobboldali mozgalmakról szóló üzenetek számszerűleg kevéssé határozták 
meg a kisebbségek médiaképét, míg a magát ennek ellenpólusaként meghatározó 
Charta mozgalom lényegesen nagyobb médiafigyelmet kapott. Nem használt a ci-
gány szervezetek imázsának Kolompár Orbán ügye sem. A nemzetiségi önkormány-
zati vezető elleni pénzügyi visszaélés miatti vádemelés felkeltette a média érdeklődé-
sét. Szembetűnő ugyanakkor, hogy az elmúlt öt évben sem a kisebbségi önkormány-
zatok, sem a közoktatás ügye, sem a munkavállalási-vállalkozási lehetőségek nem vál-
tak a közbeszéd részévé.

A televíziók témaválasztása elméletileg szoros kapcsolatban áll az aktuális társa-
dalmi folyamatokkal (30 . táblázat). A bűnözés és az etnikai konfrontáció témáinak 
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4növekedését azonban nehéz lenne társadalmi-kriminológiai okokkal indokolni. A ki-
sebbséghez köthető bűnözés és a sérelmek kommunikálása különösen aggasztónak 
tűnik – főként bizonyos radikális politikai irányzatok megjelenésének hátterében –, 
de további elkeseredésre adhat okot, hogy ezzel párhuzamosan évek óta nem tud-
nak meghatározó témává válni az oktatás-tanulás, a munkavállalás és a vállalkozás 
témakörei.

30. táblázat – A kisebbségekről szóló műsoregységek témái 2003-ban és 2008-ban (%)

témakör 2003 2008

Konkrét bűncselekmény, közbiztonság helyzete 4 16

Etnikai feszültség, konfliktus hangoztatása 3 13

Magyar Charta 0 9

Kolompár Orbán tevékenysége, vádemelés 0 8

Kulturális esemény 25 7

Szórakoztatóipar 13 6

Hivatali bürokrácia 3 5

Hátrányos helyzetben lévők 1 5

Baleset 1 5

Települési önkormányzatok 8 4

Munkavállalási esélyek, vállalkozások lehetőségei 6 5

Kisebbségi önkormányzatok tevékenysége 2 3

Közoktatás 2 3

Civil szervezetek működése 1 3

Magyar Gárda, Fekete Sereg 0 3

Megemlékezések, ünnepek 3 2

Gyűlöletbeszéd elleni törvény 6 1

Parlamenti politika 3 1

Jászladányi iskola ügye 9 0

Szirmabesenyői kisfiú eltűnése 3 0

Egyéb téma 17 9

A kisebbségek, de mindenekelőtt a cigányság és a betelepültek televíziós szerep-
lései kontextusának ismeretében nem meglepő, hogy ezek a minoritások konfliktus-
forrásként jelennek meg a közönség számára. A romák szerepeltetéseinek fele va-
lamilyen konfliktust is érintett, míg az emigránsok megjelenéseinek ötödében utal-
tak a televíziók valamilyen problémára. A cigányság más szereplőkkel történő együtt-
működése csak minden huszadik esetben jött szóba. A média jellegzetessége, hogy 
a konfliktushelyzeteket részletesen kommunikálja, ugyanakkor megoldási javaslato-
kat lényegesen ritkábban közvetít. Ez hangsúlyozottan igaz volt a romák megjelené-
seire, ami mindössze az esetek ötödében járt együtt valamilyen elképzelés megfogal-
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mazásával – ebből a szempontból az elmúlt öt év sem hozott előrelépést. A média-
kép konfliktus-orientáltságát jelzi a fejlesztési programok sivár televíziós prezentáció-
ja is. A médiumok által felvázolt kép szerint a cigány szereplők megjelenése és a fej-
lesztési projektek ismertetése gyakorlatilag kizárják egymást.

7.  a 8–14 éves gyermekek kommunikációs 

szokásai 

A vizsgálat a standard demoszkópiai felmérések számára egy nehezen megkö-
zelíthető korosztály médiafogyasztási szokásainak feltérképezését tűzte ki célul, 
amelynek eredményei a médiahatóság számára több szempontból is jól hasznosít-
hatók, ezért az ORTT társfinanszírozóként támogatta a lekérdezést. A vizsgált kor-
osztály pszichológiai szempontból is fontos csoportnak tekinthető, hiszen ekkor 
indul a személyiség kialakulásának folyamata. Az elemzés számos témára kiter-
jedt: analizálta a fiatalok érdeklődését, példaképeit, kitért a médiahasználati szo-
kásaikra, a szórakoztató eszközökkel való ellátottságukra, stb. A vizsgált korcso-
port informálódására a személyes kommunikáció révén történő információgyűj-
tés a legjellemzőbb, a fentieken túl a televízió és az internet említése jelentős. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a televíziózás és az internetezés kapcsán a gyere-
kek többségénél van valamilyen mértékű korlátozás, beleszólás a szülők részéről. 
A megkérdezettek negyedénél jelentősebb mértékű szülői kontroll tapasztalható 
a televízió-nézést tekintve, ugyanakkor a gyerekek harmadánál kifejezetten ala-
csony szintű a korlátozás. Az esetek valamivel több, mint felében a szülők meg-
határozzák mind a televíziózással eltölthető idő mennyiségét, mind pedig a gyer-
mek számára nézhető műsorok jellegét, típusát. A televíziózással eltöltött idő ki-
magasló értékkel bír a többi kikapcsolódási formához képest, a 8-14 éves korosz-
tály a reggel 6 és este 10 óra közötti időszakban átlagosan 126 percet tölt a készü-
lékek előtt, szombaton átlagosan 165 percet, míg vasárnap 171 percet.

Az iskoláskorúak egyik fő jellemzője, hogy ebben a korosztályban (8-14 éves) zajlik 
le az az átmenet, amely során a felnőttek által hozott döntéseket először kiegészí-
ti, majd fokozatosan felváltja az autonóm döntéshozatal az élet legkülönbözőbb te-
rületein. Ekkor indul el tehát a felnőtté válás, az egyén kialakulásának hosszú folya-
mata. Ebben az időszakban a gyermekeket kívülről érő hatások meghatározó szere-
pet játszanak abban, hogy felnőttként milyen egyén, személyiség, vagy akár fogyasz-
tó válik belőlük. Ugyanakkor az ilyen korú gyerekek sokkal kiszolgáltatottabbak, véd-
telenebbek ezekkel a kívülről jövő hatásokkal szemben, mint idősebb társaik. Nem 
véletlen, hogy az elmúlt években programok egész sora indult – akár az EU kereté-
ben is – annak érdekében, hogy ezek segítségével a gyerekeket felkészítsék az el-
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4igazodásra az élet különböző területein. (Például a gyerekek aktív és felelős, euró-
pai állampolgárokká válását elősegítő uniós programok, vagy az itthon is követők-
re talált MediaSmart, a tudatos ’reklámfogyasztóvá’ válást segítő program, vagy akár 
a European Safer Internet (itthon ’Barátságos Internet’ néven elindult) programok.

A KID.COMM elnevezésű projekt fő célkitűzése az volt, hogy hazai viszonylatban hi-
ánypótló jelleggel tárja fel az iskoláskorú gyerekek kommunikációs és médiafogyasz-
tási szokásait, valamint attitűdjeit. A célcsoport kommunikációs sajátosságainak min-
dennapi életvitelük kontextusában való vizsgálata (kommunikációs napló és napi idő-
mérleg alkalmazásával) által tártuk fel a kommunikáció hasznosulásának mechaniz-
musát. A célcsoport felmérése speciális kutatási tervet igényelt több szempontból is: 
egyrészt ki kellett terjednie a célszemélyek válaszain túl a családi kontextusra, amely 
hátteret nyújt a mindennapi életükhöz, másrészt az életkori sajátosságaiknak megfe-
lelően, adaptált formában kellett alkalmazni a standard (összehasonlításokat lehető-
vé tevő) kutatási eszközöket.

a kutatás főbb paraméterei:
célcsoport: 8-14 évesek
minta: országos, reprezentatív
mintanagyság: 2001 fő
adatfelvételi módszer: CAPI (laptop)
felhasznált kutatási eszközök:

– fókuszcsoportos megalapozás
– gyerek-kérdőív
– szülői kérdőív
– időmérleg
– kommunikációs napló 

a célcsoport jellemzői

Szociodemográfiai jellemzők
A kutatás során alkalmazott minta szociodemográfiai összetétele reprezentálja a ha-
zai 8-14 éves korosztályt. A mintában közel azonos arányban vannak a fiúk és a lá-
nyok, a 8-11 évesek aránya 45%, a 12-14 évesek aránya pedig 55%. A településtípus, 
a vagyoni helyzet és a háztartás nagyságára vonatkozó megoszlások pedig reprezen-
tálják a hazai gyermekes háztartásokat.



240

a rádiós és televíziós médiatartalmak elemzése

31. táblázat: – A minta szociodemográfiai jellemzői (N=2001)

a minta összetétele

esetszám százalék

neme

Fiú 1 024 51

Lány 977 49

korcsoportok

8-11 éves 895 45

12-14 éves 1 106 55

településtípus

Budapest 263 13

Megyeszékhely 333 17

Város 691 35

Község 714 36

esomar besorolás

AB 329 16

C1 103 5

C2 458 23

DE 998 50

NV 112 6

háztartásnagyság

2 fős 125 6

3 fős 398 20

4 fős 818 41

5 vagy több fős 660 33

gyerekek száma a háztartásban

Válaszhiány 3 0

1 gyermek 619 31

2 gyermek 884 44

3 vagy több gyermek 495 25

Pszichografikus jellemzők
A vizsgált korosztályról értékes információkat tudhatunk meg azáltal, ha megvizsgál-
juk, kit, kiket tekintenek a fiatalok példaképüknek. A példaképek feltárása abban se-
gít, hogy betekintést nyújtson arról, kik azok a személyek, akiket a fiatalok referen-
ciának tekintenek, kikre néznek fel, kiknek a véleménye, életmódja, stílusa mérték-
adó a számukra. 

Az eredmények alapján azt látjuk, hogy a legtöbbjük számára nincsen ilyen megha-
tározható személy, további 22 százalékuk a szüleik egyikét tekinti példaképének. A 
fiatalabbakra (8-11 évesek) nagyobb arányban jellemző, hogy meg tudnak nevezni 
saját példaképet, míg a 12 évnél idősebbek körében szignifikánsan kisebb arányban 
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4vannak azok (47%), akik számára van ilyen meghatározó személy. A fiúk és a lányok 
között nincsen eltérés ebben a tekintetben. A Budapesten és a nagyvárosokban élő 
fiatalokra inkább jellemző, hogy van meghatározott példaképük, míg a községi, kis-
városi kortársaik esetében ez jóval ritkább.

A fiatalabb gyerekek körében jellemzőbb a szülők megnevezése, míg az idősebbek 
körében 18 százalékuk külföldi sportolót említ. 

32. táblázat – Példaképek megnevezése csoportosítás alapján (N=2001)

példaképek említések száma százalék

Nincs példaképe 937 47

Szülő (apa, anya) 446 22

Sportoló - külföldi 174 9

Híresség - külföldi 161 8

Családtag egyéb 80 4

Híresség - magyar 74 4

Sportoló - magyar 27 1

Barát, barátnő, osztálytárs 20 1

Tanár (edző, nevelő, oktató) 18 1

33. táblázat – Példaképek konkrét említése (N=2001)

példaképek említések száma százalék

Christiano Ronaldo 37 2

Ronaldo 19 1

L.L. Junior 18 1

Rihanna 16 1

Ronaldinho 15 1

Avril Lavigne 11 1

50cent (rapper) 11 1

David Beckham 8 0

Vanessa Hudgens 6 0

Shakira 6 0

Kimi Raikonnen 6 0

érdeklődés és informálódás
E fejezet központi témája a fiatalok informálódási és médiafogyasztási szokásai. A 
konkrét médiatartalmak kedveltségének bemutatása mellett feltárjuk a médiafo-
gyasztáshoz kapcsolódó attitűdöket, melyekre ebben az életkorban még az otthoni, 
szülői minta is nagy hatással van.
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Érdeklődési területek, releváns témák
A vizsgált fiatalok körében egyértelműen a könnyűzene iránti érdeklődés a legjel-
lemzőbb, amit az állatok, növények iránti figyelem követ. Továbbá a fiatal korosz-
tály több mint felét nagyon érdekli a sport, a számítógép-használat és az internet. Az 
érdeklődési területek sorrendje természetesen korcsoportonként és nemenként el-
térést mutat. A fiúk esetében a sport szerepel az első helyen és a számítástechnika 
mellett az autók, motorkerékpárok iránti figyelem is jelentős. A lányoknál a könnyű-
zene áll az élen, amit a divat és az öltözködés követ. Ha a két korcsoportot tekintjük, 
akkor is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk: a 8-12 évesek elsősorban az állatok, nö-
vények és a sport iránt érdeklődnek, míg a 12-14 évesek körében a zene, az internet 
és a számítástechnika dominál.

17. ábra – Érdeklődési területek meghatározása (N=2001)
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A következőkben a fiatalok általános informálódási technikáit tekintjük át, illetve a 
különböző személyes és nem személyes információs csatornák megítélését a relevan-
cia, a szórakoztatás és a hitelesség szempontjából. A fiatalok a számukra érdekes té-
mákról elsősorban a szüleiktől, másodsorban pedig a legjobb barátaik révén jutnak 
információkhoz. A televízió, mint a tájékozódás forrása, a harmadik helyen szerepel 
az informálódás tekintetében. A fiatalok több mint fele említette még az internetet 
és más kortárs gyerekek általi információszerzést. Összességében azt láthatjuk, hogy 
a személyes kommunikáció révén történő informálódás lényegesebb, mint a nem sze-
mélyes jellegű csatornákon történő. Ez utóbbiak közül pedig a televízió és az internet 
említése jelentős, míg az újságokból, könyvekből való tájékozódás kevésbé jellemző.

– Relevancia
A kommunikációs csatornák relevanciája azt jelenti, hogy a fiatalok az őket érdek-
lő területeken mennyire tartják hasznosnak, érdekesnek az adott forrásból érkező 
információkat. Azt láthatjuk, hogy a relevancia szempontjából kiemelkedő értékkel 
rendelkező szülők, felnőtt családtagok mellett a televízió is releváns információkat 
közvetít a fiatalok többsége számára. A barátok és a televízió esetében kapott ér-
ték közel azonos, míg a többi információs forrás esetében a relevancia meghatáro-
zása 50 százalék alatti.

– Szórakoztatás
A kommunikációs csatornák szórakoztató funkciója azt jelenti, hogy az adott kommu-
nikációs módhoz mennyire társul a kikapcsolódás, mennyire szórakoztató, mennyire 
társul az információszerzéshez kellemes időeltöltés is. A szórakoztató funkció említé-
se a barátok révén történő információszerzés esetében a legjellemzőbb. A televízió 
szintén magas szórakoztatási funkcióval bír, míg a többi csatorna esetében 50 száza-
lék alatti érték tapasztalható.

–Hitelesség
A kommunikációs csatornák hitelessége azt jelenti, hogy a fiatalok az adott forrás-
ból érkező információkat mennyire fogadják el feltétel nélkül, milyen mértékben 
hiszik el a kapott információkat. A hitelesség vonatkozásában azt láthatjuk, hogy 
a személyes kommunikáció hitelesebb, mint a nem személyes csatornák révén tör-
ténő informálódás. Különösen magas érték tartozik a szülőkhöz, vagy más felnőtt  
családtagokhoz. Ezek mellett a legjobb barátok hitelességének említése is jelentős, 
míg a különböző médiumok (TV, rádió, újság stb.) igen alacsony hitelességi értékek-
kel bírnak.
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18. ábra – Kommunikációs csatornák (személyes) általános megítélése/1. (N=2001)

19. ábra – Kommunikációs csatornák (médiumok) általános megítélése/2. (N=2001)
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4A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely konkrét kommunikációs tar-
talmak, csatornák a legkedveltebbek, mind a televízió, a rádió, az internet és a nyom-
tatott sajtó tekintetében. Mindegyik médiatípus esetében összesítettük a megneve-
zett kedvenc csatornákat, és kialakítottunk egy rangsort, melyet a következő ábra 
foglal össze:

20. ábra

Médiafogyasztási szokások, kontroll a médiahasználatban
Mivel ebben az életkorban a médiafogyasztási szokásokat nagymértékben befolyá-
solja még az otthoni, a szülői minta, illetve a szülői kontroll, ezért ezeknek a feltá-
rására nagy hangsúlyt fektettünk. A médiafogyasztási szokásokat elsőként különbö-
ző dimenziók (kikapcsolódás, szülői kontroll stb.) majd pedig egy összetett kép ré-
vén mutatjuk be, amelyben jól elkülöníthető csoportokat jellemzünk a vizsgált atti-
tűdök alapján.

Az otthoni mintának egyik lényeges eleme a médiaeszközök programszerű, tuda-
tos használata, illetve az ezzel ellentétes, szinte állandó jellegű, háttérként szolgá-
ló zenehallgatás, illetve TV használat. Az eredmények azt mutatják, hogy igen elter-
jedt az egyéb cselekvésekhez kötődő (evés, utazás), háttérben történő médiafogyasz-
tás, és az olyan háztartások sem ritkák, ahol szinte egész nap be van kapcsolva a te-
levízió (19%).
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A médiafogyasztás szórakoztató funkciója elsősorban a televízióhoz kapcsolódik, a 
fiatalok nagy része kifejezetten szeret másokkal együtt, közösen tévézni, illetve kap-
csolgatni a különböző csatornák között. Az újságokkal, magazinokkal kapcsolatban azt 
mondhatjuk, hogy a legtöbben lapozgatni szeretik, a lapok tartalmának teljes elolva-
sása csak a gyerekek kevéssel több, mint egyharmadára jellemző. A gyerekek közel fe-
lének egyáltalán nem a televíziózás a legfontosabb kikapcsolódási forma, de egy nem 
elhanyagolható részüknek szinte kizárólag a tévézés jelenti a szórakozást, a pihenést.

A különböző kommunikációs eszközök és tartalmak használatának mindennapisá-
gával együtt jár az eszközök nélkülözhetetlenné válásának szubjektív érzete is. Az 
eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy már a gyerekeknek is van egy olyan része, 
akik nem érzik komfortosan magukat, ha nincs lehetőségük internetezni. A mobilte-
lefon-használat nélkülözhetetlensége pedig még ennél is nagyobb mértékben érvé-
nyesül a fiatalok körében. A fiatalok 59 százaléka pedig mindig törekszik arra, hogy a 
kedvenc műsorait megnézze a tévében, azaz a gyerekek túlnyomó része ragaszkodik 
az általa már egyszer megkedvelt műsorhoz, és csupán 9 százalék azok aránya, akiket 
nem zavar, ha lemaradnak róla.

A televíziózáshoz, a látott tartalmakhoz kötődő személyes kommunikáció a gyere-
kek többségének fontos igénye. A megkérdezett fiatalok több mint fele szokott a 
szüleivel és a kortársaival is beszélgetni a különböző televíziós műsorokról, közel 60 
százalékuk pedig kikéri a szülei véleményét abban az esetben, ha nem ért valamit ab-
ból, amit lát vagy hall. 

21. ábra – Médiafogyasztási attitűd: Személyes kommunikáció, tudatos fogyasztás (N=2001)
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4A szülői kontroll jelenlétének vizsgálatára több attitűdállítás alapján következtethe-
tünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a televíziózás és az internetezés kapcsán a 
gyerekek többségénél van valamilyen mértékű korlátozás, beleszólás a szülők részé-
ről. A megkérdezettek negyedénél jelentősebb mértékű szülői kontroll tapasztalha-
tó a televízió-nézést tekintve, de a gyerekek harmadánál kifejezetten alacsony szin-
tű a korlátozás.

22. ábra – Médiafogyasztási attitűd: Szülői kontroll (N=2001)

A médiafogyasztásban szerepet játszó szülői kontroll vizsgálata kapcsán nemcsak a 
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zalékuk pedig saját használatú színes TV-vel is. Ezek mellett a fiatalok majdnem ne-
gyedének van saját discman-je és számítógépe. A szülők bevallása alapján azt láthat-
juk, hogy a legtöbb esetben van valamiféle korlátozás ezen eszközök használata ese-
tében. Emellett nem elhanyagolható azok aránya sem (25-25%), akik bármiféle korlá-
tozás nélkül használhatják a saját számítógépüket, illetve tévéjüket.
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23. ábra – Saját médiaeszközökkel való rendelkezés (N=2001)

24. ábra – Kommunikációs eszközök használatának szülői kontrollja (N=2001)
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4A szülői korlátozások döntően személyes felügyelettel vagy ellenőrzéssel történnek, 
a különböző biztonsági technikai eszközök alkalmazása egyelőre kevéssé elterjedt. 
Az esetek valamivel több, mint felében a szülők meghatározzák mind a televíziózás-
sal eltölthető idő mennyiségét, mind pedig a gyermek számára nézhető műsorok jel-
legét, típusát. A korlátozások előfordulása természetesen a gyerekek életkorával áll 
összefüggésben, a 8-11 évesek esetében sokkal elterjedtebbek és szigorúbbak mind 
a televíziózással, mind a számítógép-használattal kapcsolatban. A 8-11 éves gyerekek 
esetében a szülők 70 százaléka meghatározza, hogy milyen műsorokat nézhet meg a 
gyermeke, 65 százalékuk meghatározza a tévézéssel eltöltött idő mennyiségét is, és 
16 százalékuk alkalmaz valamilyen biztonsági beállítást a számítógépen is, annak ér-
dekében, hogy korlátozza a hozzáférhető internetes tartalmakat. 

Érdekesség, hogy településtípus szerint is nagy eltérések figyelhetők meg. Lazább 
szülői kontroll érvényesül a községi és a kisvárosi fiatalok esetében, míg a nagyvárosi 
vagy budapesti gyerekeknél sokkal jelentősebb a korlátozás minden típusának mér-
téke. A vagyoni hátteret tekintve pedig az tapasztalható, hogy a legmagasabb va-
gyoni kategóriába tartozó, jómódú családok esetében nagyobb fokú ellenőrzés, kor-
látozás tapasztalható a szülők részéről a különböző eszközök fogyasztására vonat-
kozóan.

34. táblázat – Otthoni korlátozások a kommunikációs eszközök használatában

korlátozások esetszám százalék

Meghatározzák, hogy gyermekük milyen műsorokat nézhet meg a televízióban 1 166 58

Meghatározzák, hogy gyermekük mennyi időt tölthet televízió nézéssel 1 124 56

Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a videójátékokon/számítógépes játékokon 939 47

Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a videókon/dvd-ken 1 041 52

Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a tévéműsorokon 1 161 58

Ellenőrzik az ajánlott korhatárt a mozifilmeken 1 092 55

Alkalmaznak biztonsági beállítást a számítógépükön, amivel az interneten hozzáférhető 
tartalmat korlátozzák

139 7

Alkalmaznak gyermekzárat vagy pinkód alapú hozzáférést a televíziójukon 116 6

Médiahasználati attitűd-csoportok
A kutatásban szereplő attitűdállítások alapján összetett képet kapunk a fiatalok mé-
diafogyasztási szokásairól. A klaszteranalízis segítségével kialakított csoportok a kö-
vetkezőképpen jellemezhetők:

1 . kontroll nélküli, intenzív médiahasználó:
Az ebbe a csoportba tartozó gyerekeknél otthon szinte mindig be van kapcsolva a 
televízió, általában azt néznek, amit akarnak, a szülők részéről minimális a kontroll 
a tévénézés és az internetezés tekintetében is. Maga a televíziózás igazi kikapcsoló-
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dás a számukra, és mellette egyéb tevékenységeket is gyakran végeznek (evés, szá-
mítógépezés stb.). Fontos számukra a mobiltelefonálás és az internetezés állandó le-
hetősége.

2 . kontrollált és ritkább médiahasználat:
Ebbe a csoportba tartozó gyerekeknél a szülői kontroll sokkal jelentősebb mértékű 
mind az internetezés, mind a tévézés tekintetében, mint az első csoport esetében. 
A háttérben történő médiahasználat kevésbé jellemző, a különböző kommunikációs 
csatornák használata nem annyira hangsúlyos az életükben.

3 . tudatosabb médiahasználat és közepes kontroll:
Az ebbe a csoportba tartozó gyerekek esetében van egyfajta szülői kontroll a mé-
diahasználatra vonatkozóan, de ők is dönthetnek abban, hogy mit néznek meg a té-
vében. A televízión kívül sokat számít nekik a szüleik, barátaik véleménye, szeretnek 
utánajárni, utánanézni több forrásból is annak, ami érdekli őket. Ők a legnyitottab-
bak mások véleményére, és gyakran beszélgetnek a különböző médiában látott, hal-
lott tartalmakról mind a kortársaikkal, mind a szüleikkel.

25. ábra – Általános médiahasználati attitűdcsoportok megoszlása (N=2001)
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435. táblázat – Médiahasználati attitűdcsoportok jellemzői

kontroll nélküli, intenzív 
médiahasználó

kontrollált és ritkább 
médiahasználat

tudatosabb médiahasználat és 
közepes kontroll

Nagyobb arányban fiúk Fiúk, lányok aránya közel egyforma Nagyobb arányban lányok

Kétharmaduk 12 év feletti Döntően 8-11 évesek Döntően 12-14 évesek

Kisvárosiak túlreprezentáltak Községiek túlreprezentáltak Nagyvárosiak túlreprezentáltak

Átlagos vagyoni háttér Átlagos vagy az alatti vagyoni háttér Vagyoni háttér: átlag feletti (AB)

Átlagos tanulók Jó tanulók Legjobb tanulók

társas kapcsolatok, network és kommunikáció
A kutatás egyik fő célkitűzése a gyerekek társas viszonyainak feltérképezése, a külön-
böző kommunikációs és szociális viszonyainak meghatározása és az ezekhez köthető 
kommunikációs technikák bemutatása volt. A gyerekek kapcsolati hálóját mennyisé-
gi, minőségi oldalról vizsgáltuk, illetve abból a szempontból is, hogy milyen mérték-
ben szerepelnek benne a kortársak és milyen mértékben a felnőttek, szülők. A kap-
csolatháló elemeinek részletes áttekintése után pedig a kapcsolatháló tulajdonságai 
és a kommunikáció másokra vonatkozó hatása alapján csoportosítottuk a gyereke-
ket aszerint, hogy milyen mértékben befolyásolják véleményükkel a szűken, illetve a 
tágabban értelmezett környezetüket.

Társas kapcsolatok jellemzői
A gyerekek kapcsolati hálójának nagyságát, kiterjedtségét elsőként azzal mértük, 
hogy hány olyan személy van a környezetükben, akikkel rendszeresen tudnak és 
szoktak is beszélgetni. Ezen személyek átlagos száma hét és nyolc között van, a gye-
rekek közel harmada 6-10 emberrel tart kapcsolatot. A fiúk kapcsolati hálója valami-
vel kisebb, mint a lányoké; és a budapesti és községi lakosok is kevesebb ilyen jellegű 
viszonnyal rendelkeznek a kisvárosi, nagyvárosi gyerekekhez képest. Az ennél szemé-
lyesebb, bizalmasabb kapcsolatok átlagos száma 2,4. Jól láthatjuk, hogy a gyerekek 
harmada egy személlyel osztja meg a bizalmas, személyes dolgait, 6 százalékuk pe-
dig senkivel sem. A legtöbbjük életében van kettő vagy három olyan személy, akikkel 
megoszthatják a titkaikat is. A bizalmasabb viszonyok számát illetően nincs különb-
ség a fiúk és a lányok között.
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26. ábra – Társas kapcsolatok jellemzői (N=2001)
Azon személyek száma, akikkel rendszere-
sen beszélgetni szokott

Azon személyek száma, akikkel megosztja  
titkait

A kapcsolatháló résztvevőinek vizsgálata alapján azt láthatjuk, hogy a gyerekek 95 
százaléka rendszeresen beszélget a szüleivel, nagy részük a titkait is megosztja velük. 
A szülők mellett a legjobb barát, barátok irányába történő bizalmas kommunikáció jel-
lemző még leginkább, a testvérekkel való bizalmas beszélgetés ritkábbnak mondható.

A társas kapcsolatokat a véleményformálás szempontjából is vizsgáltuk, vagyis azt, 
hogy az illető környezetében hányan hallgatnak, adnak a véleményére, illetve ő mi-
lyen mértékben hallgat mások tanácsaira. A gyerekek környezetében átlagosan 3-4 
olyan személy van, akik hallgatnak, figyelnek a fiatal véleményére, és átlagosan négy 
olyan személy, akik véleményére pedig ő támaszkodik.

27. ábra – Társas kapcsolatok hatása (N=2001)
Azon személyek száma, akik 
hallgatnak rá 

Azon személyek száma, akikre hallgat, 
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4Akik hallgatnak, adnak a gyerekek véleményére, elsősorban a családtagok (szülők, 
testvérek) és a barátok. Más felnőttek és más gyerekek ilyen jellegű figyelme ritká-
nak mondható. Akik véleményére pedig ők adnak elsősorban, azok a szüleik és a ba-
rátaik. Érdekesség, hogy a gyerekek a legjobb barátaikkal kapcsolatban a saját hatá-
sukat jellemzőbbnek ítélték, mint fordítva, azaz a barátaik hatását az ő véleményükre.

28. ábra – Társas kapcsolatok résztvevői (N=2001)

A társas kapcsolatok, viszonyok és hatások alapján öt olyan csoport különíthető el, ame-
lyek eltérő kommunikációs szokásokkal bírnak. Ezek a csoportok pedig a következők:
1 . véleményvezér: nagy kapcsolathálóval rendelkezik, otthon és a barátok, kortár-

sak körében is adnak a véleményére, ő is nyitott, hallgat másokra.
2 . otthoni hangadó: kis kapcsolathálóval rendelkezik, véleményvezér otthon, a 

barátok körében azonban nem az.
3 . cserfes: kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezik, felnőttekkel, gyerekekkel sokat 

kommunikál, de véleménye nem hangsúlyos sem otthon, sem a kortársak körében.
4 . passzív, elzárkózó: kevés kortárs kapcsolata van, elszigetelt, nem nyitott mások-

ra, az ő véleményére sem adnak.
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5 . nyitott, közvetítő: barátok körében véleményvezér, adnak a véleményére, ott-
hon kevésbé vonják be a döntésekbe.

29. ábra – Kommunikációs csoportok azonosítása

Mindennapi kommunikáció
A gyerekek mindennapi kommunikációjának egyik fő jellemzője, hogy milyen gyak-
ran beszélgetnek a szüleikkel, a barátaikkal, mennyit kezdeményeznek ők a beszélge-
tésekből. Másik fő jellemzője pedig, hogy a beszélgetések milyen formában történ-
nek (személyes, nem személyes) és milyen témákat érintenek. 

A 8-14 éves gyermekek egy átlagos hétköznapon általában háromszor kommuni-
kálnak a szüleikkel és a barátaikkal is. Hétvégén természetesen más a helyzet: a szü-
lőkkel többet kommunikálnak, átlagosan négyszer, míg a barátokkal kevesebbet, és 
azt is leginkább szombaton teszik. A testvérekkel való kommunikáció szintén a hét-
végi napokon intenzívebb.
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430. ábra – Napi kommunikáció intenzitása (N=2001)

* Ha a kommunikáció egyszerre több személlyel történt, akkor az mindegyik félhez be lett számítva

A korcsoportonkénti eltéréseket tekintve azt tapasztaljuk, hogy a 12 éven felüli gye-
rekek mind hétköznap, mind hétvégén kevesebbet kommunikálnak a szüleikkel, mint 
a kisebbek; azonban a barátokkal, kortársakkal történő kommunikáció már jóval in-
tenzívebb a körükben. Tehát kimutatható, hogy a kortársak irányába való elmozdu-
lás, nyitottság ebben az életkorban már a kommunikációk intenzitásában is tetten ér-
hető. A fiúk és a lányok közötti eltéréseket tekintve, a lányok összességében többet 
kommunikálnak, de ez csak a 12 évnél idősebbek körében jellemző; a kisebbek eseté-
ben a fiúk kicsivel többször beszélnek a szüleikkel, mint a lányok.

Nemcsak az életkor befolyásolja nagymértékben, hogy mennyi kommunikáció zaj-
lik a gyerekek és a szüleik, illetve más felnőttek és a kortársaik irányába, hanem nagy 
eltéréseket tapasztalunk a különböző településtípusok között is. A budapesti gyere-
kek jóval kevesebbet beszélnek a szüleikkel, barátaikkal, testvéreikkel egyaránt, mint 
a többi kortársuk. A legintenzívebben kommunikálók a megyeszékhelyen lakó fiata-
lok, őket a kisvárosi, majd pedig a községi lakosok követik. A Budapesten élő gyere-
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kek még hétvégén sem kommunikálnak annyit a szüleikkel, mint amennyit a megye-
székhelyen élő kortársaik egy átlagos hétköznapon.

A kommunikációk elemzése szempontjából fontos szempont, hogy ki a kezdemé-
nyező fél. Ha az egy hét alatt történő összes kommunikációt összesítjük, akkor a vizs-
gált fiatalok tíz százaléka egyszer sem volt kezdeményező fél, legtöbben pedig 11-20 
közötti kontaktust kezdeményeztek.

Az idősebb korcsoportba tartozó fiatalok (12-14 évesek) ugyan kevesebbet kommu-
nikálnak a szüleikkel, de nagyobb arányban kezdeményezők, mint a kisebbek. A ne-
menkénti eltéréseket tekintve a lányok bizonyultak kezdeményezőbbnek, a telepü-
léstípus szerinti eltérések pedig hasonlóak a már korábban is bemutatott tendenciá-
hoz. A budapesti gyerekek kezdeményeznek a legritkábban beszélgetést, legaktívab-
bak pedig a megyeszékhelyen lakó kortársaik.

31. ábra – Kommunikációk kezdeményezésének aránya (N=2001)

Időfelhasználás és a szabadidő eltöltése
A kutatás során a médiahasználati és kommunikációs szokások mellett részletesen 
feltártuk a célcsoport időfelhasználását, szabadidős tevékenységét, a különböző ki-
kapcsolódási formákat. Elsőként a különböző szabadidős elfoglaltságok gyakoriságát 
tekintjük át, majd a gyerekek napi időbeosztását vizsgáljuk, és kötjük össze a külön-
böző médiahasználati jellemzőkkel.

A szabadidő mennyisége és eltöltésének módjai
A gyerekek számára rendelkezésre álló szabadidő hétköznap átlagosan négy, míg egy 
hétvégi napon 9,5 óra. A 12-14 éves korosztálynak valamivel több szabadidő áll ren-
delkezésére – főként hétvégén –, mint a kisebbeknek. Az életkor mellett meghatáro-
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4zó tényező a településtípus hatása is, miszerint a budapesti fiatalok szabadideje ke-
vesebb, mint a kisvárosi, községi kortársaiké (hétvégén átlagosan napi egy órával). A 
megyeszékhelyen lakó fiatalok szabadideje pedig hasonló a fővárosi gyerekekéhez. A 
vagyoni háttér szerinti eltéréseket tekintve legkevesebb szabadidővel a „AB” vagyo-
ni háttérrel rendelkező gyerekek rendelkeznek, de ez csak a hétköznapokra vonat-
kozik, a hétvégékre már nem. Ennek oka abban valószínűsíthető, hogy ezek a gye-
rekek a többiekhez képest több iskolán kívüli programra járnak, sűrűbb időbeosztás-
sal rendelkeznek.

32. ábra – Szabadidő mennyisége hétköznap és hétvégén (N=2001)
Szabadidő nagysága egy átlagos 
hétköznapon 

Szabadidő nagysága egy átlagos 
hétvégi napon

A 8-14 éves korosztály esetében a szabadidő eltöltésének leggyakoribb formája a 
zenehallgatás, a számítógépen történő játék és a barátokkal, ismerősökkel való talál-
kozás, együttlét. Ezek mellett még gyakori a sportolás, vagy valamilyen hobbival való 
foglalkozás és a családi programokon történő részvétel. A szabadidős tevékenységek 
esetében természetesen jelentősebb eltérések mutatkoznak mind nemenként, mind 
korcsoportonként. A lányok gyakrabban olvasnak, mint a fiúk, 20 százalékuk heten-
te többször is olvas könyvet. Ezzel szemben a fiúk gyakrabban járnak sportrendezvé-
nyekre és maguk is gyakrabban sportolnak, 22 százalékuk szinte napi rendszeresség-
gel teszi ezt. A társasjáték a lányok körében népszerűbb, míg a számítógépes játékok 
használata a fiúk körében közkedvelt, 38 százalékuk majdnem naponta játszik. A lá-
nyok 45 százalékára jellemző, hogy legalább egyszer egy héten részt vesz valamilyen 
iskolán kívüli különórán, a fiúk esetében ez az arány csak 35 százalék. A vásárlás és a 
zenehallgatás szintén szignifikáns eltéréssel jellemzőbb a lányokra.

A korcsoportonkénti különbségek esetében nagyobb eltérések a különböző, nem 
családi jellegű programokon való részvételek esetében és a diszkóba, házibuliba járás 
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esetében tapasztalhatók, melyek a 12-14 éves korosztály esetében jóval gyakoribbak. 
Ennél a korosztálynál jellemzőbb időtöltés a különórákra járás, a számítógépes játé-
kok használata és a zenehallgatás is. A településtípusok közötti eltéréseket vizsgálva 
az tapasztalható, hogy a budapesti gyerekek ritkábban tudnak találkozni a barátaik-
kal, ismerőseikkel a kisvárosi, vagy a községi kortársaikhoz képest, de sokkal többször 
olvasnak könyvet, illetve gyakrabban járnak gyorsétterembe. A sportolás esetében is 
szignifikáns eltérés tapasztalható, a megyeszékhelyi és a fővárosi gyerekek rendsze-
resebben sportolnak, mint a kisvárosi, községi kortársaik.

33. ábra – Szabadidő eltöltésének módja (N=2001)

A kortársakkal, barátokkal való találkozások helyszíne leggyakrabban a gyerekek 
otthona, másodsorban a játszótér, harmadsorban pedig az edzéshez, sportoláshoz 
köthető helyszín. A játszótéren való találkozás természetesen gyakoribb a 8-11 éves 
korosztálynál, míg az edzésekhez kötött helyszín a 12-14 évesek esetében elterjed-
tebb. Emellett a lányok gyakrabban találkoznak a játszótereken, a fiúk pedig az edzé-
seken. A budapesti gyerekek esetében a pláza, mint találkozási helyszín, öt százalé-
kos említéssel szerepelt.
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436. táblázat – Gyerekek találkozásának helyszínei (N=2001)

helyszínek említések aránya (százalék)

Másoknál, más gyerekek otthonában 74

Otthon, náluk 74

Játszótér (tér, utca) 20

Edzés, sportfoglalkozás 8

Iskola 2

Foglalkozás, szakkör 1

Könyvtár 1

Pláza (bevásárlóközpont) 1

Egyéb 3

Az internethasználat jellemzői
A 8-14 éves korosztályra igen intenzív internethasználat jellemző, hiszen majdnem 
egyharmaduk szinte minden nap foglalkozik vele, legalább hetente pedig a kéthar-
maduk. A 12-14 éves korosztály természetesen sokkal intenzívebb internetező, 42 
százalékuk tekinthető napi használónak. Az internetezésből teljes mértékben kizárt 
gyerekek aránya a 8-11 éves korosztályban 22 százalék, míg a 12-14 éves korosztály-
ban mindössze 6 százalék. A településtípus és a vagyoni háttér is szignifikáns mér-
tékben befolyásolja az internethasználat elterjedtségét; a jómódú, a budapesti és a 
megyeszékhelyeken lakó gyerekek az átlagnál gyakrabban használják az internetet.

Az internet-hozzáférési lehetőségek alapján azt láthatjuk, hogy a fiatalok majdnem 
kétharmada otthoni, több mint a fele pedig iskolai hozzáféréssel is bír. A hozzáférési 
lehetőségek településtípus és vagyoni helyzet szerinti eltérései az internethasználat 
gyakoriságára vonatkozó tendenciákkal azonosak.

34. ábra – Az internethasználat jellemzői (N=2001)
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A célcsoport többsége az internetet böngészésre, információk keresésére és játék-
ra használja, de emellett népszerűek a közösségi oldalak, az online zenehallgatást és 
filmnézést biztosító weboldalak is. A fiatalok majdnem fele kommunikációs céllal is 
alkalmazza a netet, ami főként e-mail-ezést és üzenetküldést (MSN) jelent. Az online 
játékok használata és azok letöltése a fiúk körében jóval népszerűbb, míg a lányok 
nagyobb arányban használják kommunikációs céllal a netet. Az életkori eltéréseket 
tekintve pedig a 12-14 évesek minden lehetőséget gyakrabban vesznek igénybe, mint 
a kisebbek, akik körében főként a játék-oldalak népszerűek.

Időmérleg: a gyerekek napi időbeosztása
A célcsoport időbeosztását, időfelhasználását reggel 6 és este 10 óra közötti időszak-
ra vonatkozóan vizsgáltuk mind hétköznapokon, mind a hétvégi napokon. Felmértük, 
hogy a gyerekek reggel 6 és este 10 óra között mennyit tartózkodnak az otthonuk-
ban, és mennyi időt töltenek el egyedül, illetve mások társaságában.

A korosztály a legtöbb időt vasárnap tölti az otthonában, szombaton a vizsgált idő-
szak 60 százalékát, míg egy átlagos hétköznap kevesebb, mint a felét. Ebben a te-
kintetben nincsen jelentős eltérés a fiatalabb és az idősebb gyerekek között, csakúgy, 
mint a fiúk és a lányok között.

35. ábra – Otthon, illetve másokkal közösen eltöltött idő (N=2001)
Otthon, illetve másokkal együtt eltöltött 
idő reggel 6 óra és este 10 óra 
között (percben)

Otthon, illetve másokkal együtt eltöltött 
idő reggel 6 óra és este 10 óra között 
százalékban

A különböző szabadidős tevékenységekkel eltöltött időt is vizsgáltuk az időmér-
leg segítségével. A televíziózással töltött idő kimagasló értékkel bír a többi kikapcso-
lódási formához képest, a 8-14 éves korosztály a reggel 6 és este 10 óra közötti idő-
szakban átlagosan 126 percet tölt a készülékek előtt, szombaton átlagosan 165 per-
cet, míg vasárnap 171 percet. A tévézés mellett hétköznap a könyvolvasással eltöltött 
idő átlagosan 78 perc, amiben a tanulással összefüggő olvasás is benne van. A számí-
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4tógép előtt töltött idő átlagosan 77 perc egy hétköznap, amiből nagyjából a fele in-
ternetezést jelent. A fiúk esetében ez az idő ennél is több, átlagosan 86 perc. A kor-
csoportokat tekintve azt látjuk, hogy az idősebbek minden tevékenységgel több időt 
töltenek el, mint a kisebbek. A településtípus szerinti eltérések alapján pedig azt ta-
pasztaltuk, hogy a községi gyerekek töltenek legtöbb időt televízió-nézéssel, míg a 
budapesti gyerekek számítógépezéssel, internetezéssel töltenek több időt a hétköz-
napokon.

36. ábra – Az időfelhasználás jellemzői: különböző tevékenységekre szánt idő (N=2001)

A kommunikációs eszközök használatát tekintve vizsgáltuk, hogy az öt hétköznap-
ból az illető átlagosan hány napon használja a különböző eszközöket az adott idő-
intervallumban. Az eredmények alapján azt látjuk, hogy egy átlagos hétköznap este 
7 és 9 óra között a legintenzívebb a televíziózás, az internethasználat 4-7 óra között 
a leggyakoribb, míg az olvasás döntően a délelőtti órákban zajlik. Szombaton és va-
sárnap az esti tévézés mellett a gyerekek negyede reggel 7 és 10 óra között is szo-
kott tévézni. Az internethasználatban nem rajzolódik ki egy intenzív időintervallum, 
reggel 10 órától este 8-ig minden órában közel azonos arányban használják. A DVD/
video használat mindkét hétvégi napon elsősorban az ebédet követő időszakra jel-
lemző. Rádióhallgatás főként a reggeli és a délelőtti órákban fordul elő, a számító-
gép-használat pedig inkább a délutáni órákra jellemző. 

Az időmérleg-vizsgálat során nemcsak arra kaphatunk választ, hogy a gyerekek 
mennyi időt töltenek az egyes tevékenységekkel, hanem arra is, hogy mely médiafo-
gyasztási tevékenységeket szoktak akár egy időben párhuzamosan végezni, és ezek 
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mely napokon jellemzőek inkább (hétköznap, hétvége). Összességében azt láthat-
juk, hogy a televíziózás közben folytatott egyéb médiafogyasztás a leggyakrabban 
előforduló tevékenység, és ez is főként a hétköznapokra jellemző. Három vagy még 
több médiaeszköz együttes használata pedig igen ritkának tekinthető, mindegyik 
médiatípus esetében az esetek legfeljebb 3 százalékában szokott előfordulni. A gye-
rekek 16 százaléka szokott a televízió-nézés teljes idejének legalább 11 százalékában 
internetet használni, 14 százaléka pedig könyvet olvasni. A tévénézés közbeni újság-
olvasás, illetve rádióhallgatás már ritkábban előforduló jelenség. 

37. ábra – Televízió-nézéssel párhuzamosan történő egyéb médiafogyasztás hétköznap 
(N=2001)
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438. ábra – Televízió-nézéssel párhuzamosan történő egyéb médiafogyasztás hétvégén 
(N=2001)
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lom hírpreferenciáinak feltérképezése volt, másképpen megfogalmazva annak feltá-
rása, hogy melyek azok a hírműsorokban megjelenő kérdéskörök, amelyek a társada-
lom tagjai számára a leginkább lényegesek, fontosak. A két különböző időpontban 
lekérdezett adattár összevetése lehetőséget nyújtott arra, hogy a társadalomban elő-
forduló napirendek időbeli változásaira is következtessünk, továbbá a két mintavétel 
összevetésével megvizsgálhattuk, hogy a média hírkínálata és a megkérdezettek ér-
deklődése milyen hosszú távú kölcsönhatásban áll egymással. Az elemzés során – sta-
tisztikai apparátusok igénybevételével – a megkérdezettek közös jellemvonásai alap-
ján csoportokat hoztunk létre. A különböző témák iránt mutatott érdeklődés szerint 
média-orientációs klasztereket készítettünk, amelyek segítségével feltérképeztük a 
vizsgált populációra az adott időpillanatban jellemző napirendeket. A fentieken túl 
feltártuk az általunk definiált csoportok demográfiai és médiafogyasztási jellemzőit, 
valamint ezek időbeli változásait is.

a napirend-vizsgálatokról
Amikor azt vizsgáljuk, hogy az embereket milyen hírek érdeklik, nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt a tényt, hogy a média befolyásolja, kijelöli az érdeklődésük irá-
nyát. Rendkívül sok kutatás foglalkozott és foglalkozik manapság is a média hatásá-
val. A tömegkommunikáció befolyásoló szerepének kezdeti vizsgálataiban azzal a hi-
potézissel éltek a kutatók, hogy a média jelentősen átformálja az emberek vélemé-
nyét és konkrét viselkedését. Később egyfajta antitézisként, a kérdést kutató tudó-
sok azt a meglepő felfedezést tették, hogy a televízióban látott, a rádióban hallott 
vagy az újságokban olvasott híreknek minimális közvetlen hatása van a befogadók-
ra. McCombs és Shaw 1972-es tanulmánya hozta el a médiahatás kutatásban már év-
tizedek óta szükségessé vált paradigmaváltást. A „minimális hatás” elvét felváltot-
ták a tematizáció fogalmával. Tanulmányukban új megvilágításba helyezték a mé-
diafogyasztás emberekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát. A közvetlen viselkedési 
formákban és véleményekben megnyilvánuló követés helyett azt állították, hogy a 
tömegkommunikáció legfontosabb hatása nem közvetlenül jelenik meg, hanem a 
tematizáció során realizálódik. A média tehát nem azt mondja meg az egyes embe-
reknek, hogy mi legyen a véleményük az egyes fontos kérdésekről, hanem kijelöli 
azokat az eseményeket, amelyek figyelmet érdemelnek. Nem azt mondja meg tehát, 
hogy mi legyen az álláspontja az egyéneknek, hanem azt, hogy miről beszélgessenek. 
A kutatásunkban használt kérdőívek a McComb és Shaw által felvázolt tematizációs 
elmélet mentén vizsgálták a rádiók és televíziók hatásait. Az elemzés „longitudinális” 
jellege lehetőséget biztosított számunkra, hogy megfigyeljük a média és a társada-
lom témaorientációinak közeledését. Ugyanakkor arra nem volt módunk, hogy visz-
szaigazoljuk az elméletet, így nem tudtuk tehát eldönteni, hogy a hírműsorok köze-
ledtek az emberek érdeklődéséhez, avagy a fenti paradigma alapján az emberek ér-
deklődése kezdett a médiumok „ízléséhez” idomulni.
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4a vizsgálat mintája, módszertana
Jelen vizsgálat két kutatás adatainak az összehasonlító másodelemzését tartalmazza. 
Az első adatfelvétel 2001-ben készült az MTA égisze alatt56, a második surveyt a GfK 
készítette.57 A 2007-es kutatás elkészítésekor fontos szempont volt, hogy a két kuta-
tás eredményei összevethetők legyenek egymással, ezért a 2001-es kérdőív vonatko-
zó részeit csaknem változatlan formában ültettük át a kérdéssorba. (A különböző té-
mák iránti érdeklődés vizsgálatakor lehetőségünk nyílt egy 1994-es, az ELTE által ké-
szített kutatás adatait is felhasználni.) A kérdőíves kutatásokból származó informá-
ciókat összehasonlítottuk az ORTT által végzett hírműsor-elemzések vonatkozó ada-
taival – a folyamatos adatfelvételen alapuló tartalomelemzés számos más dimenzió 
mellett kitér a hírműsorok témaorientációjára is – annak érdekében, hogy a társada-
lom különböző csoportjainak érdeklődését és a médiában megjelent híreket összeha-
sonlíthassuk. Az adatok vizsgálata során a szokásos eloszlás és kereszttábla-analízise-
ken kívül többváltozós elemzési módszereket is alkalmaztunk. A témaorientációs kér-
désekből az adatok könnyebb értelmezhetőségét szem előtt tartva, főkomponense-
ket hoztunk létre. A főkomponensek segítségével jellegzetes mintázatokat kerestünk 
a megkérdezettek érdeklődésében. Végül a közös napirend-mintázattal, érdeklődés-
sel rendelkező személyek klasztereit górcső alá vettük abból a szempontból, hogy 
milyen demográfiai és médiafogyasztási jellemvonásokkal rendelkeznek. A fentieken 
túl, amennyire a két kérdőív közötti hasonlóság engedte, összevetettük a 2001-es és 
2007-es adatfelvétel eredményeit.

a napirendek változásai
Az egyes témák iránti fogékonyság az idő múlásával kétféle módon változhat. Egy-
részt az események „hírértéke” természetes módon elhalványul, például egy autóbal-
eset két héttel a lezajlása után már senkinek sem kelti fel az érdeklődését. Másrészt 
a média témakijelölő funkciójával élve, bizonyos témákat beemelhet a közbeszédbe, 
másokat pedig kiszoríthat onnan. Ez alapján mindenképpen fontos tudnunk, hogy 
az embereket mikor, milyen kérdések foglalkoztatják. A kutatások mindkét időpont-
ban azonos módszerrel vizsgálták, hogy mely témák érdeklik a válaszadókat (egy lis-
tából kellett tetszőleges számú témát választani). A felsorolásban szereplő témák ter-
mészetesen változtak, a kérdésköröket 2007-ben aktualizáltuk. A választható témák 
háromnegyede azonban azonos maradt, így alkalmunk nyílt az összehasonlításra. 

A 2001-es adatok legfontosabb tanulsága az volt, hogy 1994-hez58 képest (39 ábra) 
jelentősen csökkent az érdeklődés általános szintje. A témák túlnyomó része veszí-
tett a népszerűségéből, átlagosan tíz százalékponttal csökkent az egyes témák irán-
ti érdeklődés. A négy, a megkérdezettek által legfontosabbnak ítélt téma ugyan-

56   2001 április-májusában kérdeztek meg 2000 személyt. A minta reprezentatív volt a nem, az életkor, a lakóhely és az iskolai 
végzettség szempontjából.

57  A kérdőíves adatfelvétel 2007 januárjában történt, és az nem és kor szempontjából minősíthető reprezentatívnak. 
58   1994-ben nyolc olyan témát regisztráltak, amelyek a válaszadók több mint fele számára volt érdekes. Az embereket leginkább 

foglalkoztató kérdések a politikai és a gazdasági szféra területéről kerültek ki. Ezeken kívül a környezet állapota is komoly fi-
gyelemnek örvendett. Megjegyezzük, hogy az 1994-es kutatás választható napirendi itemei közül hiányoztak a bulvár témák.
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az maradt, csak a sorrendjük változott (közbiztonság, infláció, környezet állapota és 
munkanélküliség). Az 50 százalékos szintet azonban már csak hét téma lépte át, köz-
tük a bulvár hírekben gazdag „katasztrófák” is. Az érdeklődési szint általános csök-
kenésének igazi kárvallottjai a politikai szférával összefüggő témák voltak (40 . ábra). 
2007-re tovább mérséklődött az érdeklődés, különösen a belpolitikai témák iránti fi-
gyelem csökkent. A vezető témák között továbbra is megtaláljuk az inflációt, a köz-
biztonságot és a környezet állapotát. Fontos megjegyezni, hogy a témák nagy ré-
sze egyre kevesebb nézőt és hallgatót vonzott, ugyanakkor a bulvár híreket tömörí-
tő „érdekességeket” egyre többen ítélték fontosnak (41 ábra). A fentiek alapján azt 
a következtetést lehet levonni, hogy a válaszadók közélet iránti érdeklődése mérsék-
lődött, illetve a bulvár témák felé tolódott el a vizsgált időszakban. Megjegyezzük, 
hogy vannak a hírkínálatnak olyan elemei, melyek „örökzöldnek” számítanak (inflá-
ció, közbiztonság).

39. ábra – Különböző témák iránti érdeklődés 1994-ben
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440. ábra – Különböző témák iránti érdeklődés 2001-ben

41. ábra – Különböző témák iránti érdeklődés 2007-ben
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hírkínálat
A különböző médiumok hírkínálatát vizsgálva fel tudtuk mérni, hogy a műsorszolgál-
tatók által sugározott hírek mennyire tematizálták a társadalmat, vagyis milyen mér-
tékben befolyásolta a hírműsorok tematikája az emberek érdeklődési körét. Nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy a média is reagálhatott a közbeszédre, beemelve 
műsoraiba azokat a témákat, amelyek komolyabb érdeklődésre tarthattak számot. 
A két kutatás közötti időszakban nem csak a televízió- és rádióadók száma nőtt, de 
a különböző médiumok által sugárzott hírkínálat is megváltozott. Az ORTT állandó 
kutatásainak adatait felhasználva, lehetőségünk nyílt a különböző adók témaorien-
tációjának és a megkérdezettek érdeklődésének összehasonlítására, továbbá feltér-
képezhettük, hogy 2001-2007 között miként változott a „hírkínálat és -kereslet olló-
ja”. (Meg kell jegyeznünk, hogy az ORTT hírműsor-elemzéseiben használt témák nem 
feleltethetők meg 100 százalékosan a kérdőíves kutatásokban használt napirend-té-
máknak.) 

A vizsgált rádiós és televíziós hírműsorok 2001-ben a pártok ügyeivel és a kataszt-
rófákkal foglalkoztak a legtöbbet. A kereskedelmi adók ezeken túl meghatározó mű-
soridőt szenteltek a különféle érdekességeknek, „kis színeseknek”. Az eredmények 
alapján megállapíthatjuk, hogy a műsorszolgáltatók hírkínálata, bár egymásra nagy-
ban hasonlítottak, csak a katasztrófák bemutatásával adtak választ a hallgatók és né-
zők igényeire. 2007-re a válaszadók érdeklődése és a médiumok kínálata már köze-
lebb került egymáshoz. Mind a rádiók, mind a televíziók a gazdasági hírekkel, a ka-
tasztrófákról szóló beszámolókkal és a közbiztonság helyzetével foglalkoztak gyak-
ran, ezzel is kiszolgálva a fogyasztók igényeit.

témaorientációs csoportok
Az érdeklődési körök könnyebb és átfogóbb vizsgálatához témaorientációs cso-
portokat hoztunk létre. A csoportokba hasonló érdeklődésű személyeket sorol-
tunk, majd megvizsgáltuk az osztályok demográfiai és médiafogyasztási jellemző-
it. Ezen vizsgálatok segítségével egyrészt jobban meg tudtuk ismerni az egyes cso-
portok tagjait, másrészt a média rájuk gyakorolt hatását is jobban tudtuk specifikálni. 
Első lépésként főkomponenseket alakítottunk ki a meglévő napirendi pontokból. A 
főkomponenselemzés segít eligazodni a pontok között azzal, hogy a megkérdezet-
tek választásai alapján csoportokba rendezi a kategóriákat, mindkét esetben a meg-
lévő körülbelül 20 témából öt, illetve hat főkomponenst készít. A fentiekben vázolt 
statisztikai eljárás bizonyos mértékű adatvesztéssel jár, de a könnyebb értelmezhető-
ség és a további statisztikai eljárásokban való felhasználhatóság érdekében alkalma-
zásuk mindenképpen ajánlott.

A 2001-es adatbázis alapján kapott komponensek a következők voltak: konzerva-
tív komponensbe kerültek a jellemzően konzervatív, jobboldali retorika által napiren-
den tartott témák, így a vallás, a határon túli magyarok helyzete, a termőföldtulajdon 
ügye, a millennium, a népesedés problémái, a roma-ügy és a történelmi igazságtétel 
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4kérdése. Úgynevezett posztmaterialista komponenst alkotott a dunai erőmű ügye, 
a környezetvédelem, az uniós csatlakozás kérdése és a sajtószabadság. A bulvárba 
tartozó témák közé soroltuk a katasztrófákat és a sztárokról szóló érdekességeket. 
A politikai szféra témái közé tartoztak a korrupció, a privatizáció és a pártok belső 
ügyei. Azokat a témákat, amelyek a közvélemény állandó figyelmére tarthattak szá-
mot, egy csoportba helyeztük: infláció, munkanélküliség és közbiztonság. A 2007-es 
adatbázisban hat komponenst létrehozva osztályoztuk a különböző témákat. A kon-
zervatív-jobboldali témák közé került a vallás, a termőföldtulajdon, a határon túli ma-
gyarok helyzete, a nemzeti kisebbségek helyzete és a roma-ügy. A posztmaterialista 
kategória (a 2001-es témakörök mellett) kiegészült a tudomány és művészet, az Euró-
pai Unió, a környezetvédelem, a civil szféra és a sajtószabadság témaköreivel. A bul-
vár kérdésköröket a katasztrófák, a járványok és a sztárok viselt dolgai alkották. A 
politikai szféra napirendje a korrupcióból és a pártok belső ügyeiből toborzódott. Új 
komponensként jelent meg a gazdaság, amelynek összetevői a munkanélküliségből, 
a gazdasági ügyekből, az uniós pénzek elosztásából, az inflációból és a privatizációból 
álltak össze. A 2007-es kérdőívben is voltak olyan témák, amelyek joggal számítottak 
mindenki érdeklődésére: közlekedés állapota, egészségügy helyzete és közbiztonság. 
A főkomponensek segítségével sikerült létrehoznunk témaorientációs klasztereket. 
A klaszterelemzés során a tematikákkal foglalkozó kérdésekre adott válaszok kö-
zött jellemző mintázatokat kerestünk, később a vizsgált kérdéscsoportra hasonló mó-
don válaszoló személyeket egy klaszterbe helyeztük. A klaszterek további elemzésé-
vel tisztább képet kaptunk arról, hogy a társadalom egyes csoportjainak érdeklődé-
sét mely témák ébresztik fel.

A 2001-es adatsorban hat jellegzetes válaszmintázatot találtunk. A válaszadók 15 
százalékát minden kérdéskör érdekelte, ők tartoztak az első klaszterbe. A második 
csoportba azokat soroltuk, akik figyelmét az egyik lehetséges témakör sem keltette 
fel. Ez a csoport kevesebb, mint tíz százalékos megoszlással rendelkezett a teljes po-
pulációban. A harmadik csoportot olyan emberek alkották, akiket sem a konzervatív 
retorika témái, sem a politika szokványos kérdéskörei nem érdekelték, minden másra 
azonban nyitottak voltak. Az említett csoport, amely számára a politika indifferens, 
a népesség negyedét tette ki 2001-ben. A negyedik klaszterbe azok a válaszadók ke-
rültek, akiket csak a bulvár hírek érintettek meg (9%). Az ötödik kategória az összes 
válaszadónak közel 25 százalékát tette ki, és olyan személyeket foglalt magába, akik 
csak az állandóan napirenden lévő híreket kísérték figyelemmel. A hatodik csoport-
ba olyan megkérdezettek kerültek, akik a konzervatív tematikán kívül minden egyéb 
témára nyitottak voltak. Ők a minta 19 százalékában voltak jelen, és mint „tájékozot-
takra” fogunk rájuk hivatkozni.
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42. ábra – Témaorientációs klaszterek (2001)

A 2007-es adatok alapján öt jellegzetes témaorientáció fedezhető fel a mintában. 
A kevesebb klaszter szintén az emberek csökkenő érdeklődésének a tünete. (Megje-
gyezzük, a klaszterek nagyságának változásai is erre a problémára hívták fel a figyel-
met.) Az első klaszterbe olyan válaszadók kerültek, akiket csak a politikai, a gazdasá-
gi és az állandóan napirenden lévő témák érdekelték. A megkérdezettek egyhatoda 
tartozott a „tájékozottnak” aposztrofált csoportba. A második klaszterbe, melyet 

„politikailag tájékozatlannak” neveztünk el, a népesség minden ötödik tagja került. 
A fenti csoportba tartozó válaszadók elsősorban a bulvár témák iránt érdeklődtek, 
ezen kívül a mindenki számára fontos, alapvető kérdésköröknek és a gazdasági hí-
reknek is szenteltek némi figyelmet. A 2001-ben feltérképezett klaszterek közül a 
bulvár csoport eltűnését és a „politikailag tájékozatlan” kategóriába tartozók ará-
nyának csökkenését az „érdektelennek” nevezett csoport bővülésének a számlájá-
ra írhatjuk. Feltételezhetjük, hogy azoknak a személyeknek egy jelentős része, akik 
2001-ben még a bulvár iránt érdeklődtek, 2007-re érdektelenekké váltak. A fentiek 
alapján megállapítható, hogy 2007-re az amúgy is alacsony érdeklődési szinttel jelle-
mezhető személyek egyre kevesebb figyelmet szenteltek egyre kevesebb témának. 
A figyelem általános szintje mellett tehát az érdeklődési kör is szűkült. Minden tize-
dik válaszadó a hírek teljes spektrumát figyelemmel kísérte, ők alkották a negyedik, a 

„mindenre nyitott” kategóriát. Az ötödik klaszterbe olyan személyeket soroltunk, aki-
ket leginkább a posztmaterialista témákról szóló hírek érintettek meg. A környezet-
védelemmel foglalkozó kérdéskörökön túl minden más témacsokor is számíthatott 
az utolsó, a „posztmaterialista” klaszter figyelmére. Érdekes módon a politika volt az 
egyetlen olyan kérdés, ami kevésbé keltette fel a figyelmüket.
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443. ábra – Témaorientációs klaszterek (2007)

A fenti összehasonlítások alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a válasz-
adók veszítettek az érdeklődésükből az elmúlt években. Ennek legfőbb bizonyítéka, 
hogy az embereknek valamivel kevesebb, mint fele egyik téma iránt sem mutatott fi-
gyelmet. Ezzel együtt homogénebbé is vált a válaszadók tájékozódási köre, csökkent 
a különböző napirendeket szem előtt tartó csoportok száma. Megjegyezzük, hogy a 
felsorolt „problémák” nem tartalmazták a lehetséges hírek teljes spektrumát, mind-
azonáltal véleményünk szerint így is megbízható képet kaptunk a témaorientációs 
csoportok változásairól. 

a témaorientációs csoportok jellemzői
A következőkben a témaorientációs csoportok demográfiai és médiafogyasztási jel-
lemzőit vizsgáljuk, és ahol erre a rendelkezésünkre álló adattárak lehetőséget biz-
tosítanak, rávilágítunk a lekérdezések közötti különbségekre is. A demográfiai vál-
tozók közül a nem, az iskolai végzettség, az életkor, illetve a 2007-es adatoknál a 
lakóhely hatását vizsgáltuk. A médiafogyasztási jellemzőktől azt az eredményt vár-
tuk, hogy jobban megismerjük az emberek érdeklődése és a különböző médiumok 
tematizációja közti kapcsolatokat.

A 2001-es kutatás adataiból az olvasható ki, hogy a nőket kevésbé érdekelte a po-
litika, viszont ez nem jelentette azt, hogy teljesen apolitikusak lettek volna. A férfiak 
és a hölgyek ugyanis egyenlő megoszlásban estek az érdektelenek csoportjába. Az 
iskolai végzettség mentén már látványosabb különbségek alakultak ki a témaválasz-
tásban. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az iskolai végzettség emelke-
désével nő a politika iránti fogékonyság is, és csökken a bulvár témák iránti érdeklő-
dés. Ezzel összhangban az alacsonyabb iskolai végzettségűek között csekélyebb az ér-
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dektelenek és magasabb a politikailag tájékozatlanok aránya, mint a kvalifikáltabbak 
között. A kor szerinti bontás is összetett képet mutatott. A bulvár témák és a poli-
tika irányába mutatott érdeklődés erős összefüggést jelzett az életkorral. Az előbbi 
csökkent, míg az utóbbi növekedett az évek előrehaladtával. A teljes érdektelenség 
a 40-49 év közöttieknél volt a leggyakoribb, valamint a legfiatalabbak között volt a 
legritkább. A médiafogyasztás természetesen kapcsolatban áll a témaorientációs cso-
portokkal, ugyanakkor a leghallgatottabb rádiók és televíziók az összes klaszterben 
monopolhelyzetben voltak. Az egyes csoportok tagjai a gazdasági és politikai hírek 
és a bulvár eseményekről szóló beszámolók aránya mentén választották a preferen-
ciáikhoz legközelebbi műsorszolgáltatókat.

A 2007-es adatok alapján azt a következtetést lehetett levonni, hogy a nemi identi-
tás hatásának iránya nem változott, ugyanakkor meghatározó ereje gyengébb volt a 
témaorientációs csoportokra, mint hat évvel korábban. A férfiak inkább a politikai és 
posztmaterialista témákra voltak nyitottak, míg a hölgyek inkább a „politikailag tájé-
kozatlan” kategóriába tartoztak. Az eredmények alapján elmondható, hogy az isko-
lai végzettség növekedésével nőtt az általános érdeklődés, melyet követett a politikai 
témák iránti nyitottság is. Az életkor továbbra is jelentősen befolyásolta a témaorien-
tációs csoportokat. A kor emelkedésével folyamatosan növekedett a „tájékozottak” 
aránya is, ezzel párhuzamosan viszont csökkent az „érdekteleneké”. A középkorúak 
közül sokan kerültek olyan kategóriákba, amelyek alacsony érdeklődést mutattak a 
politikai hírek iránt. Ugyanakkor magas volt köztük a posztmateriális témák iránt ér-
deklődők aránya. A 2007-es közvélemény-kutatásban a településtípusra vonatkozó 
kérdést magyarázó tényezőként használhattuk a GfK által alkalmazott módszernek 
köszönhetően. Az eredmények alapján levonhattuk azt a következtetést, miszerint a 
községektől Budapest felé haladva növekszik az „érdektelenek” aránya. 

9. a kiskorúak védelme

A médiahatóság 2008-ban is kiemelten ellenőrizte a kiskorúak védelmével foglal-
kozó törvényi rendelkezések betartását. A műsorszolgáltatók programkínálatának 
hatékonyabb ellenőrzése érdekében – az előző évi elemzések tapasztalatai alap-
ján – módosult a mintavételi eljárás. A szisztematikus műsorfigyelés fő pillérei: a 
havi rendszeres figyelés, a bejelentések vizsgálata, a helytelen korhatár-besorolás-
sal rendelkező filmalkotások folyamatos, számítógépes szűrése és a műsorszolgál-
tatók saját jegyzőkönyveinek ellenőrzése. A számítógépes program által havonta, 
véletlenszerűen kisorsolt műsorszolgáltatókat a 16-21 óra közötti időintervallum-
ban vizsgáltuk. A havi rendszeres elemzésekben a törvénysértő műsorszámok kizá-
rólag I. korhatári kategóriába sorolt programokat érintettek (3 esetben). 2008-ban 
az ORTT összesen 42 bejelentést vizsgált ki. A legtöbb kifogás a II. kategóriába so-
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4rolt műsorszámok ellen érkezett (14 eset). Az ügyek 60 százalékában megállapítást 
nyert, hogy a műsorszolgáltatók helytelenül klasszifikálták alkotásaikat, leggyak-
rabban a filmek korhatár-besorolásakor tévedtek, de a szórakoztató magazinmű-
sorok és a reality programok bemutatásával is bekövetkezett néhány normasze-
gés. Az elemzett műsorszámok 45 százalékában az erőszakos jelenetek halmozott 
előfordulása miatt sérültek az Rttv. kiskorúakra vonatkozó előírásai. Az Rttv. 5. § 
normáinak betartását ellenőrző rendszeres műsorfigyelés keretében az esetlege-
sen helytelen klasszifikációval rendelkező filmalkotások kiszűrése új módszernek 
számított. Az új metodika alapján 60 műsorszámot analizáltunk. A kódolt műsor-
számok csatornánkénti eloszlását tekintve a két országos kereskedelmi csatorna 
(RTL Klub, TV2) műsorai közül szerepelt a legtöbb a vizsgálati mintában. A mun-
ka eredményeként 43 esetben vélelmeztünk normaszegést. A TV2 sorolta be a leg-
több műsorszámot (17 eset) helytelenül, a sorban őt az RTL Klub követte (9 eset). 

9 .1 . a kiskorúak védelmével kapcsolatos szabályozás hatósági kontrollja és a 
műsorszolgáltatók klasszifikációs gyakorlata
Az ORTT 2003. január elején indította el az Rttv. 5. § normáinak betartását ellenőrző 
rendszeres figyelését. A kiskorúak védelmével kapcsolatos törvényi előírások sziszte-
matikus kontrolljának 2008-ban alkalmazott mintavételi eljárása továbbra is az elmúlt 
évek tapasztalatain alapult, azonban a műsorszolgáltatók programkínálatának haté-
konyabb ellenőrzése érdekében a kiválasztási módszer módosult. A hatósági ellenőr-
zés egyre magasabb hányadát képezik a bejelentésre indult eljárások, ezzel párhuza-
mosan a rendszeres figyelés által feltárt törvénysértések száma csökken. A hatósági 
ellenőrzés 2008-ban három modulban valósult meg: 

1) rendszeres, havi sorsoláson alapuló műsorfigyelés, 
2) a Testület által – bejelentés alapján – elrendelt vizsgálatok,
3) helytelen korhatár-besorolással rendelkező filmalkotások számítógépes szűrése.

1) a rendszeres figyelés módszertana és tapasztalatai
Az ORTT a hatósági tevékenysége körében utólag ellenőrzi a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos törvényhelyek betartását. A 2003 óta folyó vizsgálatok tapasztalataiból 
megállapítható, hogy a rendszeres figyelés keretében főként a hazai lakosság jelen-
tős arányát elérő, általános tematikájú műsorszolgáltatókra érdemes koncentrálni. A 
fenti szempontok alapján a leggyakrabban nagyító alá kerülő médiumok csoportjá-
ba az MTV1-et, a TV2-t és az RTL Klubot soroltuk. Az összes többi médium a máso-
dik csoportba tartozik, ezek az előző csoporthoz képest ritkábban kerültek kisorso-
lásra. Az első csoport esetében havonta egy-egy napot vizsgáltunk, míg a második 
csoportból havonta egy csatorna egy napját választotta ki véletlenszerűen a számító-
gépes sorsolási program. Ilyen módon a rendszeres műsorfigyelés keretében havon-
ta négy műsorszolgáltató egy meghatározott időszaka került vizsgálatra, tehát egy 
évben összesen 48 nap (37 . táblázat). 
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37. táblázat – Összefoglaló táblázat a kiskorúak védelmével kapcsolatos törvényi rendelke-
zések havi rendszerességgel végzett hatósági ellenőrzéséről59

1 . csoport 2 . csoport

Havonta vizsgált csatornák RTL Klub, TV2, MTV1
Viasat3, Viva TV, HBO59, MTV2, Duna TV, 

Hálózat TV, Magyar ATV, Story TV

Vizsgált időszakok 16-21 óráig terjedő időszak

Mintavétel módszer havi egy alkalommal véletlenszerűen sorsolva

Havonta vizsgált időszakok csatornánként egy alkalom csatornánként egy alkalom

Összesen 3 nap 1 nap

Mindösszesen 4 nap

Az előző évekhez képest csökkent a kisorsolt műsorperiódus hossza. A számítógép ál-
tal kiválasztott napon a kódolónak a 16 és 21 óra közötti időszakot kellett megvizsgálnia 
mind a két csoport esetében, ugyanis ebben az időszakban kerülnek adásba a délutáni 
talk-show-k, bulvár magazinok, azaz a nem fikciós műsorkínálat meghatározó része. To-
vábbá – figyelembe véve a kiskorúak televízió nézési szokásait – átfogja a gyerekek szem-
pontjából leginkább aggályos időszakot is. Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy 
a vizsgált időintervallum képviseli a legnagyobb közönségaránnyal rendelkező periódust. 

2008-ban a 16-21 óra közötti, a főműsoridőt is magában foglaló rendszeres műsorfi-
gyelés keretében összesen 1308 műsorszámot vizsgáltunk. A feldolgozott programok 
két csoportra oszlottak: a kódolandó és nem kódolandó műsorokra. A fentiek alap-
ján az 1308 műsorszámból 1034 program a nem kódolandó csoportba (reklámok, hír-
adók, műsorajánlók) tartozott. Az összes kódolt idő 222 óra 35 perc volt. A Magyar 
ATV (88,6%), a Viasat3 (82,4%), a TV2 (82,4%) és az MTV1 (80,9%) programjaiban re-
gisztráltuk a legtöbb feldolgozásból kimaradt műsorszámot (38 . táblázat). 

38. táblázat – Kódolandó és nem kódolandó műsorszámok (2008) 

nem kódolandó kódolandó

Duna TV 73% 27%

HBO 55% 45%

Hálózat TV 74% 26%

MTV1 81% 19%

MTV2 74% 26%

Magyar ATV 89% 11%

RTL Klub 77% 23%

Story TV 76% 24%

TV2 82% 18%

Viasat3 82% 18%

Viva TV 71% 29%

59  Megjegyezzük, hogy a Testület 603/2008. (III. 26.) számú határozata az HBO Magyarország Műsorkészítő Zrt-t 2008. április 
1-jével törölte a nyilvántartásából.
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4Az elemzett műsorszámok (274 darab) programsávokon belüli elhelyezkedését vizs-
gálva megállapítható, hogy a 16-21 óra közé eső idősávba legnagyobb számarány-
ban II. korhatári kategóriába sorolt alkotások kerültek. A műfaj szerinti megoszlást 
tekintve leggyakrabban nem zenei szórakoztató programok (33,8%) kerültek sugár-
zásra, ezután a nem zenés fikcióra (29,8%), majd az információra (17,5%) épülő mű-
sorszámok következtek. 

A mintába került programokat – a korábbi évekhez hasonlóan – 2008-ban is stan-
dardizált kérdőívek alapján analizáltuk. Az elemzés során a kiskorúak személyiségfej-
lődésére leginkább ártalmas hét fő tartalomtípust (problémás téma, erőszak, félelem, 
szex, meztelenség, kábítószer, trágárság) vizsgáltuk, melyek kapcsán az egyre alacso-
nyabb kategória felé haladva, egyre szigorúbban értékeltük a műsorszámok problé-
más elemeit. A potenciális veszélyeket hordozó szegmensek akkor is rögzítésre ke-
rültek, amennyiben azok összességükben nem érték el azt a szintet, amely már kor-
határ-módosítást indokolt volna. Érdemes megvizsgálni, hogy az egyes műsorszolgál-
tatók esetében miként alakult a problémás tartalmak és az erőszakos jelenetek elő-
fordulásának aránya (39 . táblázat). A 274 kódolt műsorszám hat százalékában jelent 
meg valamilyen problémás motívum, mely nem megfelelő feldolgozás esetén veszé-
lyeztethette a kisgyermekek egészséges lelki fejlődését. Megfigyelhető, hogy az erő-
szakos jelenetek aránya a két országos földi sugárzású kereskedelmi műsorszolgálta-
tónál kimagasló volt a többi televízióhoz képest. 

39. táblázat – Problémás tartalmak és erőszakos jelenetek előfordulásának aránya (2008) 

problémás tartalmak (%) erőszakos jelenetek (%)

MTV1 11,1 9,8

RTL Klub 16,7 34,1

Story TV 5,6 0,0

TV2 66,7 48,8

korhatár-jelöléssel kapcsolatos problémák 
A médiahatóság működésének része, hogy utólag elvégzi a kategorizálás és a for-
mai előírások betartásának kontrollját. Az Rttv. 5/D. §-a konkrét elvárásokat fogalmaz 
meg a műsorszámok előtti korhatári figyelmeztetéssel és az adások alatt megjelenő 
piktogrammal kapcsolatban. 2007-hez képest a formai hibák gyakorisága drasztiku-
san visszaesett 2008-ban. A műsorszolgáltatók figyelembe vették az ORTT korábbi fi-
gyelmeztetéseit, változtattak a műsorszerkesztési gyakorlatukon, és szigorúbban el-
lenőrizték e tevékenységüket. 2008-ban nem regisztráltunk piktogram problémát a 
vizsgált műsorszolgáltatók programjaiban. 
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2) Bejelentésre indult eljárások 
A kiskorúak védelmével kapcsolatos bejelentések vizsgálata körében 2008-ban össze-
sen 42 műsorszámot elemeztünk (44 . ábra). Az összes kifogás 79 százaléka II. korha-
tári kategóriába sorolt alkotást érintett, míg a korhatárra tekintet nélkül befogadha-
tó műsorok az összes analízis hét százalékát tették ki. A bejelentők egy alkalommal 
18 éven felülieknek szóló műsorszám ellen emelték fel a szavukat, két esetben pedig 
16 éven aluliak számára nem ajánlott program ellen. Az állampolgárok legtöbbször a 
TV2 alkotásai ellen tiltakoztak, összesen 17 nézői bejelentés kapcsán indult vizsgálat. 
Az előző évhez képest a TV2 produkcióival kapcsolatos panaszok száma stagnált, a 
második legtöbbször érintett műsorszolgáltató az RTL Klub volt. 

44. ábra – A bejelentések csatornánkénti megoszlása a műsorszolgáltatók besorolása alap-
ján (esetszám)

A nézők leggyakrabban a játékfilmekkel szemben fogalmaztak meg aggályokat (45 . 
ábra), melyek kapcsán elsősorban az erőszakos tartalmak ellen emeltek kifogást. A 
második leggyakoribb esetnek a szexuális üzenetekkel kapcsolatban felmerült prob-
lémák számítottak, amelyek elsősorban játékfilmekben és magazinműsorokban for-
dultak elő. Rádiós program ellen a megelőző évhez képest jóval kevesebben emel-
ték fel a szavukat (mindössze egy eset). A trágár nyelvezet elsősorban a filmekben, 
magazinokban sértette a befogadókat, de az ártalmas magatartásminta kritika nél-
küli megjelenése, valamint a szexuális tartalom is többször szerepelt a panaszosok 
által felvonultatott kifogások között. Rajzfilmek ellen két esetben tiltakoztak az ál-
lampolgárok, mindegyikben a műsorszám erőszaktartalmát helytelenítették. A való-
ság-show-k, reality műsorok is vissza-visszatérő jelleggel szerepeltek a kifogásolt mű-
sorszámok között. A show-műsorok esetében a nézők legtöbbször a programok ál-
tal közvetített ártalmas magatartásmintákat kritizálták. 
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445. ábra – A bejelentések műfajonkénti eloszlása (esetszám)

A kivizsgált ügyek kétharmada joggal kifogásolt valamely káros médiatartalmat, hi-
szen az esetek 60 százalékában visszaigazolást nyert, hogy a műsorszolgáltatók hely-
telenül klasszifikálták az alkotásaikat (46 . ábra). Az eredmények alapján leszögezhe-
tő, hogy leggyakrabban a TV2 tévedett a műsorszámok besorolásakor – a vizsgála-
tok szintén 60 százalékában állapítottunk meg klasszifikációval összefüggő norma-
szegést, az esetek öt százalékában az Rttv. egyéb bekezdéseinek figyelmen kívül ha-
gyását vélelmeztük. Az RTL Klub műsorai ellen érkezett bejelentések 50 százalékánál 
valószínűsítettük az Rttv. valamely normájának megsértését. A Viasat3 programjai el-
len hat bejelentés érkezett, ebből egy esetben állapítottuk meg, hogy a közzététel 
módja és sugárzási ideje nem volt törvénysértő. 

46. ábra – A kivizsgált bejelentések eredménye csatornák szerinti bontásban (esetszám) 
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A műsorszolgáltatók a filmek korhatár-besorolásakor vétettek a leggyakrabban, de 
a szórakoztató magazinműsorok és a reality programok műsorba szerkesztésével ösz-
szefüggésben is számos normaszegést regisztráltunk. A legtöbb tévesen klasszifikált 
műsorszámot a harmadik kategóriába soroltuk át. A vizsgált műsorszámok 45 száza-
lékában az erőszakos jelenetek előfordulása miatt sérült az Rttv. kiskorúakra vonatko-
zó előírása. A magazinműsorok közül különösen problematikusnak számított a TV2 
Koffeinmentes Mokka c. műsorszáma, amelyben (Maria Geronazzo és Kovács István 
pornófilmrendezővel készült interjú) a kiskorúak számára káros erkölcsi minták jelen-
tek meg. (A tavalyi évben mindössze egy műsorszámot soroltunk 18 éven aluliak szá-
mára nem ajánlott kategóriába, a román joghatóság alá tartozó Cool Televízión 21 
órától sugárzott South Park c. felnőtteknek szóló animációs-sorozatot.)  

a televíziók korhatár-besorolást érintő normaszegései
2008-ban – a korábbi évekhez hasonlóan – megvizsgáltuk a három közszolgálati és a 
három legnézettebb kereskedelmi csatorna korhatári kategóriákba sorolt műsorszá-
mainak eloszlását. Az eredmények alapján elmondható (40 . táblázat), hogy a köz-
szolgálati televíziók besorolási gyakorlata igen hasonló. Mindhárom adó a kínála-
tának többségét korhatárra tekintet nélkül befogadhatónak minősítette, sőt ez az 
arány a Duna Televízió esetében a 76 százalékot is meghaladta. Ezzel szemben a leg-
magasabb, IV. kategóriába a műsoraiknak csupán töredékét, egy százalék körüli ré-
szét sorolták. A két országos földi sugárzású kereskedelmi csatorna kínálata hason-
lóan alakult az I. és a II. kategória tekintetében. A közszolgálati csatornáktól eltérő-
en, mindkét esetben a II. kategóriába sorolt alkotások tették ki a műsorok legna-
gyobb részét (RTL Klub: 46,1%, TV2: 53,9%). A III. kategóriába sorolt programok ese-
tén szembeötlő, hogy az RTL Klub magasabb arányban sugárzott 16 éven aluliak szá-
mára nem ajánlott műsorszámokat, mint a TV2, azonban kínálatuknak közel azo-
nos részét tették ki a IV. kategóriába sorolt szegmensek (RTL Klub: 2,7%, TV2: 2,5%). 
Mindezektől karakteresen különbözik a Viasat3 klasszifikálási gyakorlata, ahol a mű-
soridő több mint 90 százalékát korhatári megszorításokkal rendelkező műsorok tet-
ték ki, továbbá a II. kategóriába sorolt programok adták a műsorszámok legnagyobb 
részét (72,2%).
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440. táblázat – Az egyes kategóriákba sorolt műsorszámok csatornánkénti megoszlása a sa-
ját kínálatukhoz viszonyítva (2008) 

I . kategória II . kategória III . kategória Iv . kategória
Összesen

(II ., III ., Iv .kat)

ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp %

MTV1 4926:22:29 66,90% 2203:41:10 29,90% 217:14:08 2,90% 20:34:53 0,30% 2441:30:11 33,1%

MTV2 6508:03:30 74,20% 1769:51:04 20,20% 468:03:04 5,30% 28:45:28 0,30% 2266:39:36 25,8%

Duna TV 5378:03:36 76,30% 1216:45:54 17,30% 360:13:26 5,10% 92:31:17 1,30% 2266:39:36 29,7%

Viasat3 437:34:49 6,40% 4900:16:53 72,20% 1348:36:34 19,90% 102:57:41 1,50% 6351:51:08 93,6%

RTL Klub 2354:36:44 37,60% 2887:45:20 46,10% 847:29:27 13,50% 167:31:22 2,70% 3902:46:09 62,4%

TV2 2312:22:45 35,20% 3538:28:51 53,90% 550:33:46 8,40% 163:28:34 2,50% 4252:31:11 64,8%

A televíziós műsorszolgáltatók klasszifikált műsoridejének kategóriákon belüli meg-
oszlását vizsgálva megállapíthatjuk (41 . táblázat), hogy a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően, 2008-ban is a közszolgálati csatornák sugározták a legtöbb korhatári 
kötöttség nélkül megtekinthető programot. Legnagyobb arányban az MTV2-n for-
dultak elő I. kategóriába sorolt alkotások (29,7%). Ettől alig elmaradva, a második he-
lyen a Duna TV-t találtuk, amely az ily módon klasszifikált műsorok negyedét (24,5%) 
prezentálta. A harmadik helyet országos közszolgálati adó foglalta el, az MTV1 kíná-
latában a korhatárra tekintet nélkül ajánlott alkotások a műsorok közel 23 százalékát 
tették ki. A két országos kereskedelmi csatorna esetében az I. kategóriába sorolt mű-
sorok aránya szinte megegyezett (RTL Klub: 10,7%, TV2: 10,6%). 2008-ban a műsor-
idő legkisebb arányában a Viasat3 sugárzott korhatári megkötés nélkül megtekint-
hető alkotásokat (2,0%). A legmagasabb korhatári kategóriákba sorolt audiovizuális 
művek legnagyobb része az RTL Klub kínálatából került ki, míg a második helyen a 
TV2 állt 28,4 százalékos megoszlással. Érdemes megfigyelni, hogy a három közszolgá-
lati csatorna közül a Duna TV esetében 16,1 százalékos volt a IV. kategóriában sugár-
zott műsorszámok aránya. 
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41. táblázat – A klasszifikált műsoridő kategóriákon belüli megoszlása (2008)

I . kategória II . kategória III . kategória Iv . kategória
Összesen

(II ., III ., Iv . kat)

ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp % ó:p:mp %

MTV1 4926:22:29 22,5% 2203:41:10 13,3% 217:14:08 5,7% 20:34:53 3,6% 2441:30:11 11,7%

MTV2 6508:03:30 29,7% 1769:51:04 10,7% 468:03:04 12,3% 28:45:28 5,0% 2266:39:36 10,9%

Duna TV 5378:03:36 24,5% 1216:45:54 7,4% 360:13:26 9,5% 92:31:17 16,1% 1669:30:37 8,0%

Viasat3 437:34:49 2,0% 4900:16:53 29,7% 1348:36:34 35,6% 102:57:41 17,9% 6351:51:08 30,4%

RTL 2354:36:44 10,7% 2887:45:20 17,5% 847:29:27 22,4% 167:31:22 29% 3902:46:09 18,7%

Tv2 2312:22:45 10,6% 3538:28:51 21,4% 549:03:28 14,5% 163:28:34 28,4% 4251:00:53 20,4%

Összesen: 21917:03:54 100% 16516:49:14 100% 3790:40:10 100% 575:49:16 100% 20883:18:34 100%

3) a filmalkotások gépi szűrése
Az Rttv. 5. § normáinak betartását ellenőrző rendszeres műsorfigyelés keretében az 
esetlegesen helytelen klasszifikációval rendelkező filmalkotások kiszűrése új módszer-
nek számít, amely a műsorszolgáltatók által beküldött jegyzőkönyvek és a honla-
pon keresztül elérhető filmadatbázis60 összevetése alapján realizálódik. Tekintettel 
arra, hogy a rendszeres figyelés során az elmúlt években regisztrált, helytelen beso-
rolásból adódó törvénysértések 90 százaléka filmalkotás volt, célszerűnek látszott a 
játékfilmek ellenőrzését kiemelten kezelni. Az új módszer speciális szempontok fi-
gyelembe vételével képes célzottan kiválasztani a problematikus műsorszámokat. A 
metodika egy számítógépes alkalmazáson alapszik, amely havonta összehasonlítja 
a műsorszolgáltatók jegyzőkönyveiben foglalt korhatár-besorolásokat a filmadatbá-
zisban jegyzett klasszifikációs kategóriákkal. Amennyiben a program a filmcím alap-
ján egyezést talált, úgy a konkrét alkotásra megadott korhatárok átlagát (FSK, MPAA, 
BBFC, Nemzeti Filmiroda) és a műsorszolgáltató által jelölt kategóriát összehasonlít-
ja, és azokat az eseteket, ahol szignifikáns differenciát észlel, kilistázza a számunk-
ra. Öt százalékos tűréshatár mellett, az átlagértéknél alacsonyabb korhatár-kategóri-
ával ellátott filmalkotásokat – a műsorszám sugárzási idejét, időpontját is figyelembe 
véve – összesíti a program. A jegyzőkönyv és a műsorszám felvételének összehasonlí-
tását követően a műsorszámok ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben olyan műsorszám 
akad fenn a szűrésen, amellyel szemben már született elmarasztaló testületi határo-
zat, és a műsorszolgáltató nem támadta meg bíróság előtt a döntést, vagy jogerős, 
az ORTT határozatot megerősítő végzés áll a rendelkezésünkre, akkor az adott prog-

60   Az ORTT filmadatbázisának elsődleges célja, hogy érdemi információkkal – hazai és nemzetközi precedensek felvonultatásá-
val – segítse a műsorszolgáltatók klasszifikációs tevékenységét. Az adatbázis magjának a Magyarországon 1982 óta bemuta-
tásra kerülő mozifilmek számítanak, az említett filmkincset folyamatosan frissítjük az újonnan bemutatott filmalkotásokkal, vala-
mint egyéb DVD megjelenésekkel (e platformon már televíziós sorozatok is megjelenhetnek). Az adattár alapját a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma, illetve 2004-től a Nemzeti Filmiroda által megállapított korhatár-kategóriák képezik, amelyek ki-
egészítésre kerültek az amerikai (Motion Picture Association of America), az angol (British Board of Film Classification) és a né-
met (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) filmklasszifikációért felelős szervezet korhatári ajánlásaival. 
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4ramról, a vélelmezett törvénysértésről „automatikusan”, a találati listától függetlenül, 
vizsgálati jelentés készül.

A fenti módszer alapján 2008-ban 60 műsorszámot vizsgáltunk, az elemzett műsor-
idő 89 óra 58 perc volt. Öt műsorszámról már a korábbi években elmarasztaló testü-
leti határozat született, melyek közül három esetben a műsorszolgáltató a bemuta-
tott filmalkotást II. kategóriában tette közzé, a másik két műsorszámot pedig 16 éven 
aluliak számára nem ajánlott jelöléssel látta el. Az analizált filmek több mint kéthar-
mada II. korhatári kategóriába sorolt alkotás volt, 12 esetben III. kategóriába sorolt, 
további hat esetben pedig korhatárra tekintet nélkül megtekinthető programot vet-
tünk nagyító alá (47 . ábra).

47. ábra – A műsorszámok csatornánkénti megoszlása a műsorszolgáltatók besorolása 
alapján (esetszám)

A két országos kereskedelmi csatorna programjai közül került ki az összes proble-
matikusnak számító műsorszám több mint fele (42 . táblázat), míg a harmadik hely-
re a Duna Televízió került. 
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42. táblázat – A csatornák előfordulásának aránya az éves mintában (százalék)

%

TV2 32,7

RTL Klub 27,3

Duna TV 12,7

Hálózat TV 7,3

Story TV 5,5

Viasat3 5,5

MTV2 3,6

Autonómia 1,8

Filmmúzeum 1,8

MTV1 1,8

Az aggályosnak minősített műsorszámok több mint fele 20 és 21 óra között, tehát 
a legnézettebb idősávban került sugárzásra (43 . táblázat). 

43. táblázat – A kezdési időpontok előfordulási aránya (esetszám)

Időpontok esetszám

11:00 2

12:00 3

14:00 1

15:00 1

16:00 7

17:00 2

19:00 5

20:00 15

21:00 16

22:00 1

23:00 2

Az analizált programok felében (52,7%) megjelent valamilyen, a kiskorúak szemé-
lyiségfejlődése szempontjából problematikus téma. A bemutatott erőszakos jelene-
tek előfordulási aránya ennél magasabb, 76,4 százalék volt. A kábítószer-fogyasztás 
megjelenése és bemutatási módja négy műsorszámban jelenthetett problémát a kis-
korú nézők számára. A feldolgozott műsorszámok 36,4 százalékában a trágár nyel-
vezet is kifogásolható volt. 

A műsorszámok megtekintése és alapos vizsgálata után végül 43 esetben állapíthat-
tuk meg, hogy a műsorszolgáltató nem megfelelő korhatári besorolással sugározta a 
filmalkotásokat – mivel a bennük megjelenő témák feldolgozási módja problemati-
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4kus volt, a kényes kérdésköröket nem kezelték kellő érzékenységgel, központi téma-
ként szerepelt bennük az erőszak vagy halmozottan tartalmaztak félelemkeltő jele-
neteket – így azok alkalmasak lehettek a gyermekek biztonságérzetének megzava-
rására, a szellemi és erkölcsi fejlődésük károsítására. 

A legtöbb helytelenül kategorizált műsorszámot a TV2 sugározta, a második helyen 
az RTL Klub követte (9 eset) (48 . ábra). 

48. ábra – A vizsgált műsorszámok eredménye csatornák és korhatár-besorolás szerint 
(esetszám) 

A kifogásolt műsorszámok 60 százaléka akciófilm, háborús dráma, filmdráma vagy 
thriller volt, de kiemelésre méltó arányban szerepeltek még a vígjátékok is (21%).

9 .2 . Brutalitás a hírműsorokban
1998 és 2008 között évente készített kvantitatív elemzést a hírműsorok erőszak-
tartalmáról az ORTT. Az erőszakos hírek aránya a híradásokban kismértékben in-
gadozott 1998 óta, ám az egy évtizednyi trendet alapul véve megállapítható, hogy 
az esti beszámolók legalább negyede az erőszak-ábrázolás szempontjából problé-
más volt. A közszolgálati és a kereskedelmi csatornák közötti „erőszak-arány” – a 
vizsgálatok kezdete óta – egyharmad-kétharmad értéket mutat, melytől legin-
kább 2006-ban és 2007-ben tértek el a műsorszolgáltatók, amikor az erőszakot tar-
talmazó hírek 37 százaléka az MTV1-hez és a Duna TV-hez kötődött. 2008-ra azon-
ban ismét a több éves átlaghoz közelített az arányszám (közszolgálati: 35%, ke-
reskedelmi: 65%). 2003 és 2008 között a nemzetközi és hazai politikai, társadalmi 
konfliktusok jelenléte minden csatornán háttérbe szorult. A hírműsorok erőszak-
dózisa évek óta leginkább hétfőnként sokkolja a nézőket, az agresszív beszámolók 
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16 százalékával ezen a napon szembesülhetünk. Hétvégére azonban a szerkesztők 
egyre inkább száműzik műsoraikból a brutalitást, ekkor három százalékponttal 
alacsonyabb értékeket mérhetünk. A híradókban bemutatott erőszakos beszámo-
lók feléhez (53,3%) csatoltak a készítők olyan interjút, melyben vagy az áldozatok, 
szemtanúk, hozzátartozók, vagy az elkövetők, továbbá a téma kapcsán szakértő 
személyek mondhatták el a történésekkel kapcsolatos álláspontjukat.

Az erőszakos cselekmények ábrázolása nemcsak a fikciós műsorszámokban, fil-
mekben és sorozatokban fordul elő, hanem a hírműsorokban, valamint egyéb 
dokumentarista műfajokban is – kezdve a dokumentumfilmektől, a klasszikus heti 
hírösszefoglalókon át, egészen a bulvár magazinokig. A német médiaintézetek meg-
bízásából készített, 2005-ben publikált kereskedelmi és közszolgálati műsorszolgál-
tatók teljes fikciós, valamint nem fikciós programkínálatát átfogó tartalomelemzés-
ben61 a kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy az erőszak-ábrázolás területén pa-
radigmaváltás következett be. E szerint az új műfajok megjelenésével (docu-, reality-
soap, reality-tv, psycho-show, crime-docu) egyre inkább a valóságos, tényszerű, illet-
ve valóság-közeli ábrázolások kezdenek eluralkodni a kínálatban, szemben a fikciós 
tartalmakkal. Egy, a ’90-es évek elején készült németországi tartalomelemzés62 sze-
rint a teljes műsorkínálatban előforduló erőszakos események nem egészen egytize-
de a hírműsorokban realizálódik. A kutatók (többek között Fiske) ennek kapcsán ab-
ból indulnak ki, hogy az emberek általában erősebben reagálnak a negatív informá-
ciókra, miután ezek a saját cselekvési célok esetleges veszélyeztetettségére utalnak63. 
A negatív információkra adott intenzív kognitív, emocionális és szociális reakciók úgy 
működnek, mint a pszichológiai figyelmeztető rendszerek: ezeken keresztül a veszé-
lyek gyorsabban felismerhetők és hatásosan leküzdhetők. Ebből következőn az erő-
szaktartalmú információk a televíziós hírműsorokban általában nagyobb figyelmet 
kapnak, mint a nem erőszakosak. A kifejezetten hírműsorokkal foglalkozó kutatások 
ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy a nézők nemcsak tájékozódás céljából nézik a 
híradásokat, hanem olyan szándékok is közrejátszanak ebben, mint a szórakozás és a 
kikapcsolódás. Ezen a felismerésen alapszik a közönség érdeklődésére számot tartó 
információk szórakoztató formában való prezentálása, amelyet az angol kifejezéssel 
élve – az information és entertainment szavak összevonásával – infotainmentként is 
szoktak emlegetni.

61   Grimm, P./Kirste, K./Weiß, J. (2005): Gewalt zwischen Fakten und Fiktionen. Eine Untersuchung von Gewltdarstellungen im 
Fernsehen unter besonderer Berücksichtigung ihres Realitäts- bzw. Fiktionalitätsgrades  Schriftenreihe der NLM 18. Berlin, 
Vistas

62   Grobel, J./Gleich, U. (1993): Gewaltprofil des deutschen Fernsehprogramms. Eine Analyse des Angebots privater und 
öffentlich-rechtlicher Sender. Schriftenreihe MLN 6. Opladen.

63   Eredetileg megjelent: Fiske, S. T. (1993): Social cognition and social perception. Annual Review of Psichology 44, 155-194. In: 
Winterhoff-Spurk, P. (2003): Kombination des Sozialcharakters. Medienpsychologische Forschungsergebnisse zur Wirkung von 
Gewalt in Fernsehnachrichten. (Vortrag im Haus der Saarländischen Landesregierung am 15.15.03 in Berlin)
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4A német Jugend Film Fernsehen Intézet által 8 és 13 éves kiskorúak bevonásával 
végzett Halálképek c. felmérés64 eredménye azt mutatta, hogy a megkérdezett gyer-
mekeket elsősorban (42%) a szenzációk érdeklik. A legtöbb kiskorú kíváncsiságát és 
tudásszomját a hírek nem elégítik ki, hiszen ezek a beszámolók képeikben túl bo-
nyolultak és drasztikusak. Bár a híradók olyan aktuális történésekkel (háború, áradás, 
rasszizmus) foglalkoznak, melyek lekötik a gyermekek figyelmét, ugyanakkor eze-
ket összefüggések nélkül, a kontextusból kiragadva ábrázolják. A széles látókörű és 
megfelelő tudással, előismerettel bíró 8 és 13 évesek sem képesek dekódolni az ösz-
szefüggéseket. Legtöbbjüknek a hírek érthetetlennek és riasztónak tűnnek. A szenzá-
cióhajhász vagy az emberi méltóságot sértő ábrázolás komoly lelki sérüléseket okoz-
hat, a felkavaró hírekre undorral és félelemmel reagálnak. A tanulmány egyik lé-
nyeges megállapítása szerint a gyermeki észlelés középpontjában az áldozatok áll-
nak, továbbá az elszenvedett cselekményekkel és a fenyegetettséggel szemben ki-
szolgáltatottak, képtelenek feldolgozni a történéseket. Az a tudás, amivel a gyerme-
kek a hírekhez viszonyulnak nem egységes, jelentős mértékben befolyásolja, hogy 
milyen személyes és szociális körülmények közt élnek. A megértésben a gyermekek 
kora meghatározó, de nem döntő szempont, míg a család befolyásának kritikus sze-
repe van a televíziós információk befogadásában. A tanulmány megállapítása sze-
rint minél idősebb a gyermek, annál inkább képes a tömörített, pontokba szedett 
és nyelvileg gyakran nehéz információt követni azzal a megkötéssel, hogy egyetlen 
gyermek számára sem érthető teljes mértékben a tévében elhangzó hír. Az életkor 
előrehaladtával szélesedik a gyermekek látóköre, jobban körvonalazódik norma- és 
értékrendjük, ezzel együtt pedig nő a saját életterükön kívüli érdeklődésük illetve az 
a képességük, hogy a történéseket megítéljék. A tanulmány a hírek, mint műfaj elem-
zése során kiemelte azt a problematikát is, miszerint a híradók komplexitásuk, érthe-
tetlenségük, továbbá képdominanciájuk, a kontextust nélkülöző félelemkeltő képe-
ik által terhelik leginkább a gyermekeket. A hírekben a történéseket rendszerint ösz-
szefüggéstelenül ábrázolják, a fontos eseményeket egyrészt állandóan ismétlik, más-
részt pedig kevés kivétellel – a kauzális láncból kiemelve – okok és következmények 
nélkül közvetítik. Így azok a kérdések, melyek a gyermekekben megfogalmazódnak, 
megválaszolatlanul maradnak (mint pl. miért van háború Jugoszláviában), az aktuá-
lis események hátteréről, az összefüggésekről semmit sem tudnak meg, így a prezen-
tált hírek többsége a legtöbb gyermek kíváncsiságát és tudásszomját nem csillapítja. 
A hírműsorok nyelvezete a gyermekek számára bonyolult és érthetetlen, a kép és a 
hang gyakran elválik egymástól. A gyermekek észlelését kétségtelenül a képek ural-
ják. A széles látókörű gyerekek megfelelő előismerettel nagy gondot fordítanak arra, 
hogy valamiféle összefüggést olvassanak ki a hírekből, ugyanakkor a drasztikus ábrá-
zolások akadályozzák őket az észlelésben. A szűkebb látókörű gyermekekhez azon-
ban csak a képek jutnak el, nekik nem segítenek a hírek abban, hogy többet értsenek 

64   Theunert, H./Schorb, B. (1995): „Mordsbilder”: Kinder und Fernsehinformation, Schriftenreihe der HAM, Band 13. Vistas 
Verlag. Berlin.
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meg, vagy éppenséggel megakadályozzák őket ebben, így ezek a gyermekek a világ-
ról és a benne élő emberekről csak a kegyetlenséget, valamint a látványt realizálják. 

Egy 1998-ban készített holland felmérés65 keretében 537 7-12 éves gyermeket kér-
deztek meg mind a felnőtteknek szóló, mind pedig a kifejezetten gyermekeknek ké-
szített híradók kapcsán. A 9-12 éves gyermekek magasabb arányban nézik a „felnőtt” 
híreket (87,0%), mint a 7-8 éves társaik (51,2%). A „felnőtt” híreket fogyasztó gyer-
mekek 48,2 százaléka állította, hogy rémületet érez a műsorok nézésekor, erről leg-
inkább a fiatalabb, hét-nyolc éves korosztály (58,1%) és főleg a lányok (58,9%) szá-
moltak be. A „gyermek” hírek szignifikánsan kevesebb „félelemreakciót” váltottak 
ki a megkérdezettekben, mint a felnőtteknek szóló hírek. Az életkor emelkedésével 
csökken a félelemreakciók említése, a nemek tekintetében pedig a lányok sokkal in-
kább említik ezt a hatást, mint a fiúk. A felmérés továbbá kitért azokra a félelmet ki-
váltó tartalmakra is, melyeket a gyermekek nyitott kérdés formájában adhattak meg. 
Ezeket a válaszokat hét kategóriába csoportosították a kutatók: 1. személyek közöt-
ti erőszak, 2. tűzesetek, balesetek és katasztrófák, 3. háború és szenvedés, 4. gyerme-
kek bántalmazása, 5. betörés és rablás, 6. állatok bántalmazása, 7. környezet és jövő. 
A válaszokból nemcsak egy specifikus, konkrét tartalomra következtethettek, mivel 
a gyermekek sokszor megemlítették az erőszak következményeként észlelt explicit 
vizuális ábrázolásokat (mint vér, holttestek), továbbá azon aggodalmukat, hogy a lá-
tottak velük is megtörténhetnek. Így további két félelmet kiváltó kategóriát hoztak 
létre: az első az explicit vizuális vonatkozás, a második a saját helyzetre vonatkoz-
tathatóság. Az eredmények értelmében mind a „felnőtt” hírek (48,5%), mind pedig 
a „gyermek” hírek (40,0%) kapcsán a leggyakrabb félelmet kiváltó tényező az inter-
perszonális erőszak (mint gyilkosság, lövöldözés, verekedés, gyermekrablás, durva fi-
zikai és szexuális bánásmód) volt. A másik két leggyakrabban említett tényező mind-
két műsortípus esetében a tűzesetek, balesetek, katasztrófák témája (23,9%-23,0%) 
és az explicit vizuális vonatkozás (24,5%-23,9%) számított. Amennyiben a 7-12 éves 
korosztályon belül a 9-12 éveseket vizsgáljuk, megállapítható, hogy az idősebbek kö-
rében már nem a balesetek témaköre a második leggyakrabban említett félelemki-
váltó faktor, hanem a háborúk és a szenvedés kérdésköre (22,7%). További érdekes-
ség, hogy csak ez utóbbi korosztály említette kiváltó okként a környezeti és az abszt-
rakt, még be nem következett, jövőbeni problémákat. Ez a kutatók szerint arra ve-
zethető vissza, hogy a gyermekekben kilenc éves kor körül kezd egyre inkább növe-
kedni az az empátiás készség, hogy mások általános helyzetével, illetve a világ prob-
lémáival azonosuljanak. 

a híradók nézettsége
A bevezetőben ismertetett kutatások is alátámasztják, hogy a hírfogyasztási prefe-
renciák már gyermekkortól kialakulnak. Az ORTT megbízásából 2005-ben (150 10 és 

65   Walma Van der Molen, J. H./ Valkenburg, P. M./Peeters, A. L. (2002): Television news and fears: A child survey. Comminaction 
Reserarch, 27, 303-317.
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414 év közötti gyermek megkérdezésével) készített felmérés66 eredményei azt mu-
tatták, hogy a fiatalok fele (49,6%) nézi, sőt kedveli a hírműsorokat, amely magas-
nak tekinthető a vetélkedők és valóság show-k 42%-34%-os megoszlásával szem-
ben. Az is megállapítást nyert, hogy a két vezető kereskedelmi adót részesítik előny-
ben (RTL Klub és TV2: 30%). 2005-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az 
ORTT megbízásából készített több mint 2000 12-18 év közötti általános és középisko-
lás gyermeket lekérdező adatfelvétel szerint a vizsgált korosztály fele (52%) követi fi-
gyelemmel naponta a hírműsorokat, továbbá a műsorok rendszeres fogyasztásának 
hajlandósága az életkor emelkedésével párhuzamosan nő. A hírfogyasztásra az élet-
kor mellett erős hatást gyakorol az iskola típusa is, hiszen a gimnáziumi tanulók szig-
nifikánsan nagyobb arányban néznek híradót, mint a szakmunkás növendékek. A fel-
mérésből az is kiderült, hogy a 12-18 éves korosztály ezt a műsortípust tekinti a leg-
hitelesebb információforrásnak (53%) a rádióval (31%), az internettel (15%), az újság-
gal (10%) és a barátokkal (24%) szemben. Az AGB Nielsen Médiakutató Kft. műsze-
res adatgyűjtésének eredményei azt mutatják, hogy a 4-17 évesek korcsoportján be-
lül 2001 és 2008 között a hírműsorok korosztályi elérése (RCH%) és átlagos nézettsé-
ge (AMR%) csökkent. 2001-ben még a 4-17 évesek 7,7 százalékához jutottak el a napi 
eseményekről tájékoztató hírműsorok, de ez az arány 2008-ban 4,3 százalékra csök-
kent. Az utolsó vizsgálati évben már csak 65 ezer fiatal látott legalább egy percet az 
esti hírek összefoglalóiból. A vizsgált műsorszolgáltatók között is éles különbségek 
jelentkeztek, a közszolgálati adókon sugárzott híradók nézettsége jóval a kereske-
delmieké alatt maradt. A hírműsorok versenyében az utóbbi években egyértelműen 
az RTL Klub emelkedett ki, a 4-17 évesek csoportjának ötöde a piacvezető szolgálta-
tó hírműsorát követte figyelemmel (SHR: RTL Klub 23% vs. TV2 15%). Nem hagyhat-
juk figyelmen kívül, hogy a két kereskedelmi hírműsor évek óta egy időben fut, így 
együttes nézettségük sem elhanyagolható. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy a gyerme-
kek egyedül, vagy felnőtt felügyelete mellett nézik inkább a beszámolókat. Az ered-
mények szerint évek óta magasabb a felnőtt kíséretében híradót nézők közönség-
aránya (15%), és mindinkább háttérbe szorul az esti beszámolókat egyedül néző kis-
korúak tábora (7%).

a vizsgálat metodikája
Az ORTT 1998 és 2008 között évente készített jelentést a hírműsorok erőszaktar-
talmáról. A hosszabb terminust felölelő és részletesebb panelvizsgálatokon keresz-
tül igyekeztünk nagyobb időintervallumra vonatkozó trendeket és törvényszerűsége-
ket feltárni, pontosabban megismerni a hírműsorokban prezentált brutalitás szabály-
szerűségeit. A korábbi kutatásoknak megfelelően, az erőszak meghatározásának tá-
gabb definíciója szerint folytattuk le az analízisünket. A vizsgálat egyaránt kiterjedt a 
szándékos és nem szándékos, illetve a mulasztásból elkövetett erőszakra, a legalizált 

66   Kó, J./Münnich, I. (2005): Az erőszakos médiatartalmak hatásának vizsgálata kísérleti szituációban. ORTT-OKRI gyorsjelentés ku-
tatási beszámoló. 
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és illegális agresszióra, függetlenül attól, hogy a károkozás maga, esetleg annak szán-
déka vagy következménye jelent meg képben vagy szövegben. Megrázó hírnek te-
kintettünk minden olyan eseményt, amely az emberek szenvedését, halálát ábrázol-
ta, függetlenül attól, hogy annak ki, vagy mi volt az okozója. Erőszaknak tekintettük 
a testi erő nyílt alkalmazását, az illető akarata ellenére véghezvitt kényszerített cse-
lekvést, a fájdalom okozásával, megöléssel való fenyegetést. A fentieken túl, erőszak-
ként határoztuk meg a természeti katasztrófákat (pl. földrengés), valamint a tárgyak 
ellen irányuló szándékos és nem szándékos agresszió csoportos vagy egyéni formáit.

a kutatási eredmények összefoglalása
2008 vizsgált heteiben a négy televíziós csatorna főműsoridőben sugárzott hírműso-
rai összesen 1959 műsoregységben számoltak be hazai és külföldi eseményekről. Eb-
ből 636 hír került részletes elemzésre, azaz a vizsgált tudósítások 32,5 százaléka tar-
talmazott agresszív reprezentációt (49 . ábra). Az erőszakos hírek gyakorisága a rend-
szeres vizsgálatok kezdete óta ingadozott, ám az egy évtizednyi trendet alapul véve 
elmondható, hogy az esti beszámolók legalább negyede az erőszak-ábrázolás szem-
pontjából problémásnak minősült (1998-2008: 26,9%). A legkiemelkedőbb értéket a 
2001-es év hozta, amikor a WTC és a Pentagon épülete ellen elkövetett terrorcselek-
mények, valamint a tiszai árvíz jelentősen megnövelte a megrázó hírek előfordulását. 
Szerencsétlen módon a 2005-ös év is bővelkedett katasztrófákban és terrorcselekmé-
nyekben, majd 2006-ban a több éves „megszokott” szintre állt vissza a hírekben mért 
erőszakhányad, azaz minden negyedik beszámoló tárt fel valamilyen megrázó törté-
nést. Az utolsó két vizsgálatkor azonban ismét jelentősen megugrott az agresszív hí-
rek aránya, évente négy százalékos növekedést rögzítettünk, így 2008-ra már tízből 
három eset került a mintánkba.

49. ábra – Az erőszakot tartalmazó hírek aránya (százalék)
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4A közszolgálati és kereskedelmi csatornák közötti „erőszak-arány” a vizsgálatok 
kezdete óta egyharmad-kétharmad értéket mutat, melytől leginkább a 2006-os és 
2007-es évben tértek el a műsorszolgáltatók, amikor is az erőszakot tartalmazó hírek 
37 százaléka az MTV1 és a Duna TV hírműsoraiban jelent meg. 2008-ra azonban ismét 
a több éves eredményhez közelített a mutató (közszolgálat: 35% vs. kereskedelmi: 
65%). A mintában szereplő közszolgálati adók közül – 1998-tól – a Duna TV hírmű-
soraiban fordultak elő a legkisebb arányban agresszív beszámolók, jelenlétük az el-
múlt négy évben 15-16 százalék körül stagnált (50 . ábra). A tízéves adatsor szerint az 
MTV1 hírszerkesztési gyakorlata valamivel jobban közelített a piacorientált adókéhoz 
(23,5%), 2002 óta konstans módon 20 százalék fölött alakult programjaiban a brutá-
lis beszámolók aránya. 2006-ban – ahogy a többi adó is – minimális mértékben csök-
kentette a megrázó tudósításainak közzétételét, ám a következő időszakban ismét 
a korábbi, növekvő tendenciát követte, majd a sokéves átlagot messze meghaladva, 
elérte a 2001-es terrorcselekmények idején mért magas értéket. A két kereskedelmi 
adó „erőszak-versenyében” 2003-tól állt be fordulat, amikor a Tények egyértelműen 
átvette a vezetést, ám a két műsorszolgáltató 11 éves átlagát figyelve azt mondhatjuk, 
hogy fej-fej mellett haladnak, hiszen az RTL Klub 2002 előtti magas jelenléte és átla-
gosan 35 százalékos agresszió-hányada az elsővé tette a híradók képzeletbeli ranglis-
táján, szemben a TV2 33 százalékpontos eredményével. Az utolsó, 2008-as mintavé-
telkor a vezető kereskedelmi adók híranyagából is – a korábbi évek adataihoz hason-
lóan – nagyobb szeletet hasítottak ki maguknak az erőszakos hírek, egyedül a Duna 
TV törekedett az erőszak szempontjából visszafogottabb tájékoztatásra – bár eseté-
ben is csak minimális mérséklődésről beszélhetünk.

50. ábra – Az erőszakos hírek aránya a hírműsorokban (százalék)
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Az agresszív beszámolók hosszát elemezve megállapítható (51 . ábra), hogy az el-
múlt hat évben a közszolgálat átlagosan öt másodperccel rövidebben, azaz 63 má-
sodpercben számolt be a megrázó hírekről (63 mp vs. kereskedelmi: 68 mp). A keres-
kedelmiek csak 2005-ben maradtak alul, amikor a Duna TV és az MTV1 híradói hat 
másodperccel tovább elemezték a sokkoló történéseket (78 mp vs. 72 mp). A két mű-
sorszolgáltató típus közti különbség 2006-ban és 2008-ban volt a legélesebb, ekkor a 
kereskedelmiek 14-13 másodperccel múlták felül a közszolgálatiak értékét.

Általánosságban elmondható, hogy az erőszakos eseményekről készült megdöb-
bentő híranyagokra 2006-tól egyre kevesebb időt szántak a szerkesztők (74 mp vs. 68 
mp vs. 66 mp). 2008-ban átlagosan egy perc hat másodpercig sokkolták a befogadó-
kat a brutális események beszámolói. A megrázó hírek műsoridejét figyelemmel kö-
vetve szembetűnő, hogy a legkisebb ingadozás az RTL Klub és az MTV1 gyakorlatát 
jellemezte, mindkét hírműsor hat év alatt átlagosan egy perc hat másodpercet szen-
telt ezen eseményekre. Az utolsó vizsgálatkor a két kereskedelmi és a földi közszol-
gálati adók értékei közelítettek egymáshoz. A Duna TV számolt be a legrövidebb ter-
jedelemben – átlagosan egy percben – az elmúlt hat évben a megrázó történésekről, 
majd 2008-ban radikálisan tovább csökkentette az ezen hírműsor-egységekre szánt 
műsoridejét (46 mp) – holott 2005-ben 81 másodperccel még vezető helyen állt. Ez-
zel szemben a Tények fokozatosan növelte az egy erőszakos beszámolóra jutó átla-
gos időt, 2006-tól átvette a vezető szerepet, és így átlagosan 70 másodpercen át ter-
helte a nézőket agresszív hírekkel. Mindemellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy itt láthattuk a legtöbb erőszakot tartalmazó tudósítást. Kereskedelmi vetélytár-
sa az utolsó mintavételkor a brutális beszámolók arányával párhuzamosan növelte az 
e típusba tartozó hírek hosszát is.

51. ábra – Az agresszív beszámolók átlagos hossza (mp)
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4az erőszakot tartalmazó híradások jellemzői
A valamilyen formában erőszakot tartalmazó hírek előfordulásának változásairól ár-
nyaltabb képet kapunk, amennyiben a műsoregységek kérdésköreit is analizáljuk. Az 
éves rendszerességgel készített felmérések lehetővé teszik az egyes terminusok té-
maorientációinak összehasonlítását. Az eredmények azt mutatják, hogy a balese-
tekről, emberi mulasztás okozta szerencsétlenségekről és bűncselekményekről szóló  
híradások a napi hírerőszak-dózis stabil részét képezik (52 . ábra). 2002 óta az erőszakos 
híranyagot a szerencsétlenségek és a közúti balesetek uralták, bár 2004-ben és 2006-
ban ismét előtérbe kerültek a társadalmi konfliktusokról készült beszámolók (madridi, 
izraeli, egyiptomi és iraki merényletek), ám az utolsó két vizsgálatnál veszítettek a je-
lentőségükből, így az agresszív híranyagok negyedét sem tették ki. 2005 nyarán kaptak 
nagyobb teret a politikai, társadalmi konfliktusokról (londoni merényletek) szóló tudó-
sítások (27%), 2006 őszén pedig az október 23-i események miatt került előtérbe az ag-
resszió ezen formája. 2007-re azonban a bűncselekményeket taglaló beszámolók jelen-
léte vált meghatározóvá – erre 1999 óta nem volt példa –, minden harmadik hír valami-
lyen gyilkosságot, rablást, emberölést vagy túszejtést állított a középpontjába. 2007 áp-
rilisában a virginiai egyetemen történt ámokfutás sokkolta a híradók nézőit, míg más 
időszakokban a zömmel magyar vonatkozású gyilkosságok, emberölések és verekedé-
sek képanyagával szembesítették a szerkesztők a befogadókat. Ez a tendencia 2008-ra 
felerősödött, és a bűncselekmények – ezen belül is a rendőrségi akciót, letartóztatást, 
rajtaütést taglaló hírek – még inkább háttérbe szorították a természeti katasztrófákat 
és társadalmi feszültségeket, elérve ezzel az eddigi legmagasabb részesedésüket (37%). 

52. ábra – Az erőszakos hírek témáinak megoszlása (százalék)

* A 2001. évre vonatkozó adatokban a WTC és a Pentagon ellen végrehajtott terrorcselekmények, továbbá a tiszai árvíz hírei nem sze-

repelnek.  ** A 2002. évi megoszlásból kimaradtak a móri mészárlással kapcsolatos híranyagok. 
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2003 és 2008 között a nemzetközi és hazai politikai, társadalmi konfliktusok jelen-
léte minden csatornán háttérbe szorult, a témának a legnagyobb teret a Duna TV 
szentelte, híradóiban tíz erőszakos beszámolóból legalább három esetben (36%) po-
litikai feszültség adta az „apropót”. A szerencsétlenségeket, baleseteket, természe-
ti katasztrófákat minden adón kisebb súllyal taglalták az elmúlt évben, ezzel is teret 
engedve a különböző bűncselekmények bemutatásának (53 . ábra). Mindkét előbb 
említett problémakörrel az RTL Klub híreiben találkozhattunk a legnagyobb esély-
lyel (2003-2008: szerencsétlenség: 33%, bűncselekmény: 32%). Érdekesség, hogy a ter-
mészeti katasztrófákat hosszabb távon a közszolgálatiak taglalták nagyobb súllyal. A 
bűncselekményeknek – ahogy már évek óta – 2008-ban is az RTL híradója biztosított 
tág teret, a történések 40 százaléka valamilyen verekedést, rablótámadást, vagy az 
erőszak súlyosabb formáit, emberölést, sorozatgyilkosságot jelenített meg. 

53. ábra – Az erőszakos hírek témáinak megoszlása az egyes műsorszolgáltatóknál 
(százalék)
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4A különböző tematikák megjelenési gyakorisága mellett érdemes szemügyre ven-
ni az ezekre szánt műsoridőt is (54 . ábra). A több éves adatsorokat összefoglalva ki-
vehető, hogy az előfordulásában legkevésbé mérvadó, az egyéb kategóriába tarto-
zó témára szánt átlagos adásidő volt a legmagasabb, ezen események közzétételére 
átlagosan 71 másodpercet szenteltek a hírolvasók. A bűncselekmények és természeti 
katasztrófák bemutatására közel azonos idő jutott (68 mp-67 mp), bár az utóbbi ese-
tében jóval nagyobb ingadozást tapasztaltunk az évek során. A politikai konfliktuso-
kat taglaló műsoregységek háttérbe szorulásával az átlagos időtartamuk is csökkent, 
2003-tól a vizsgált adók átlagosan egy perc öt másodpercben elemezték a különböző 
agresszív formában megjelenő társadalmi feszültségeket. Mint többször kitértünk rá, 
a nem szándékos erőszak csoportjából az emberi mulasztás okozta szerencsétlensé-
gek és balesetek hasították ki az erőszakos hírek meghatározó szeletét, a műsoride-
jüket tekintve azonban jóval a többi brutális hír átlagos ideje alatt maradtak – a szer-
kesztők alig több mint egy percet szenteltek ezen beszámolóknak (62 mp). Egyedül 
a szándékosan elkövetett, nem legalizált erőszaktípus esetében tapasztaltuk, hogy a 
kínálaton belüli részesedése emelkedésével viszonylag konstans műsoridőt tudhatott 
a magáénak. Ennek megfelelően bűncselekményekről az elmúlt két évben átlagosan 
74-71 másodpercben adtak hírt a közszolgálati és kereskedelmi adók. 2008-ban már 
nemcsak gyakrabban, de hosszabban is tálaltak valamilyen késeléssel vagy szándékos 
emberöléssel kapcsolatos információt.

54. ábra – Az erőszakos hírekre jutó átlagos műsoridő tematikák szerint (másodpercben)
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A különböző csatornák az időbeli megjelenítést tekintve más-más témára fókuszál-
tak híreikben az évek során. Az MTV1 főműsoridős hírösszefoglalója engedett legin-
kább teret a politikai, társadalmi feszültségeknek (2003-2008: 71 mp). 2006-tól már a 
Tények is kiemelt figyelmet fordított az erőszak „legitim formáira”. Piacvezető ver-
senytársa átlagosan egy perc alatti híradásokban tudósított a szóban forgó esemé-
nyekről (58 mp). A Duna TV az utolsó vizsgálati időszakon kívül minden évben a 
közéleti konfliktusokat állította leggyakrabban a középpontjába, ám a kérdéskör az 
adásidő tekintetében nem töltött be vezető szerepet (60 mp) – a természeti kataszt-
rófákról, illetve a bűncselekményekről hasonló terjedelemben szóltak (61-61 mp). A 
kriminalitás körébe tartozó események leginkább a Tényekben sokkolhatták a néző-
ket (72-73 mp). A különböző szerencsétlenségeket, baleseteket elbeszélő híreket az 
RTL Klub műsorán követhettük figyelemmel a leghosszabban (65 mp). 

Az agresszív beszámolók helyszíni kötődését tekintve, ha kis mértékben is, de a kül-
földi események kerültek túlsúlyba az elmúlt hat évben (53% vs. 47%), vagyis min-
den második agresszív reprezentáció Magyarországon kívül játszódott. A határon 
túli események dominanciája 2005-ben tetőzött, amikor 61 százalékban tudósítot-
tak külföldről, zömmel különböző terrorcselekményekről és katasztrófákról. A kül-
földi helyszíneket tovább bontva egyértelműen kirajzolódnak a nagyhatalmak közöt-
ti feszültségek, hiszen a legtöbb erőszakos hír Irakhoz volt köthető (8%), melyet szo-
rosan az Egyesült Államok követett (8%). Az agresszív események első tíz leggyako-
ribb helyszínét tekintve nagyon erős ázsiai dominancia rajzolható ki (ázsiai és arab or-
szágok, Pakisztán, Törökország), mely nem meglepő, hiszen legalább minden negye-
dik (28%) beszámoló ebből a térségből érkezett 2003 óta. Az Európai Unió tagálla-
mai közül sorrendben Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország adták a vizsgált 
híregységek több mint tíz százalékát (12%). 2005 után – elsősorban a szerencsétlen-
ségeknek és baleseteknek köszönhetően – a szerkesztők egyre inkább a magyar tör-
ténések felé fordultak, így 2008-ra már 61 százalékban – főleg a hazai bűncselekmé-
nyek révén – hazai tragikus események jelentek meg. Az elmúlt hat évben a magyar 
vonatkozású beszámolók kerültek a figyelem középpontjába, amelynek prezentáci-
ójában az RTL Klub járt az élen (54%). A fentiekkel ellentétes tendencia játszódott le 
a Duna TV-nél, ahol a hírek kétharmada külföldi eseményeket boncolgatott. A Té-
nyek és az MTV1 híradója is (47% vs. 53%) igen csekély eltéréssel ugyan, de a külhoni 
eseményekre összpontosított 2003 és 2008 között. Az utóbbi két évben azonban ép-
pen a közszolgálati adókon nőtt meredeken a magyar vonatkozású beszámolók ará-
nya a hazai bűncselekmények számának emelkedésével, aminek révén az MTV1 kilenc, 
míg a Duna TV 11 százalékkal emelte hazai híreinek súlyát. A szerkesztőségek továb-
bá arra is törekedtek, hogy időben is nagyobb teret, átlagosan 73 másodpercet szen-
telhessenek a hazai történéseknek [2003 és 2008 között átlagosan 16 másodperccel 
több műsoridőt biztosítottak a számukra (57 mp vs. 73 mp.)]. A legkisebb, négy má-
sodperces eltérést 2005-ben mérhettük, ami nem meglepő, hiszen ekkor volt a kül-
földi anyagok (ázsiai szökőár, földrengés) jelenléte a legmagasabb (61%). A hazai hí-
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4rek javára a legnagyobb, majdnem fél perces (27 mp) eltérést 2006-ban észleltük. Ez 
az október 23-i eseményeknek, tüntetéseknek, civil engedetlenségnek és a rendőrsé-
gi akcióknak tudható be, hiszen ezekre a tudósításokra átlagosan közel két percnyi 
(110-114 mp) műsoridő jutott. 

A hírműsorokból áradó erőszakdózis évek óta leginkább hétfőnként sokkolja a né-
zőket: az agresszív beszámolók 16 százalékával ezen a napon szembesülhetnek. A 
hétvégére azonban a szerkesztők egyre inkább száműzik a brutalitást, ilyenkor há-
rom százalékponttal alacsonyabb értékeket mérhetünk. A csütörtöki és pénteki na-
pokon a bűncselekmények, míg szombaton és vasárnap az emberi mulasztás okoz-
ta balesetekről, szerencsétlenségekről értesülhetünk minden harmadik hírben. A mű-
soridő tekintetében is különbséget tehetünk a hétköznap-hétvége relációban, a pihe-
nőnapokon sugárzott híradások erőszakos beszámolói átlagosan három másodperc-
cel rövidebbek, mint a hétköznapokon bemutatottak (62 mp vs. 65 mp). A legkiemel-
kedőbb értéket keddenként, a természeti katasztrófák témájában regisztráltuk, ekkor 
átlagosan 79 másodpercben sokkolták a nézőket. 

Az erőszakot tartalmazó híradások túlnyomó többsége rendelkezett valamiféle ak-
tualitással (87%). Mivel ezek a hírek egy hónapnál mindenképpen „frissebb” esemé-
nyekhez köthetők, és feltehetően jobban élnek a tévénézők emlékezetében is, ezért 
a műsorszerkesztők átlagosan „csak” 63 másodpercben beszéltek róla. Ezzel szem-
ben a korábbi eseményekhez kapcsolható agresszív beszámolóknak már tíz másod-
perccel több műsoridőt biztosítottak (73 mp). Az utolsó két vizsgálati évben teret 
nyert a kevésbé időszerű történések bemutatása, minden negyedik és többségében 
magyar vonatkozású hírt egy hónapnál korábbi eseményhez kötöttek (2004-2006: 
19-17% vs. 2007-2008: 24-25%). A fentiekben vázolt szerkesztési elv leginkább a keres-
kedelmi médiumokra volt jellemző, 2007-ben a Tények (30%), míg 2008-ban az RTL 
Klub híradója (26%) nyúlt gyakrabban korábbi anyagokhoz. Amennyiben az adato-
kat tematikus bontásban elemezzük, megállapíthatjuk, hogy az aktuális hírek közül a 
természeti katasztrófákra jutó átlagos műsoridő volt a legmagasabb (70 mp), míg a 
korábbi történések közül az emberi mulasztás okozta szerencsétlenségeket és balese-
teket taglalták hosszabban (80 mp). A természeti katasztrófákról szóló tudósítások 
(95%) szinte mindig aktuális eseményhez kötődtek, ezzel szemben a bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatos témák ötöde (20%) korábbi vonatkozással bírt. A politikai, tár-
sadalmi konfliktushoz kötődő beszámolók leginkább 2007-ben veszítettek aktualitá-
sukból. A különböző szerencsétlenségek és balesetek csak kilenc százalékban utaltak 
vissza egy hónapnál régebbi tragédiákra.

Érdekes összefüggéseket tártunk fel a hírek erőszaktartalma, valamint a hírblokk-
ban elfoglalt pozíciójuk között. Az adatok szerint az összes erőszakos hír nyolc szá-
zaléka közvetlenül a headline után került a képernyőre. Több éves statisztikák igazol-
ták, hogy az agresszióhányad emelkedésével párhuzamosan az erőszakos hírek egyre 
inkább a műsorok elejére kerülnek, ám 2007-ben már csak a tudósítások fele (2006: 
57% vs. 2007: 49%, 2008: 51%) kapott az első tíz hír között helyet, továbbá egyre ke-
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vesebb alkalommal kerültek közvetlenül a bevezető mögé. Első hírként az RTL Klub 
szerkesztősége tálalta leggyakrabban a brutális történéseket (9%), bár a többi műsor-
szolgáltató sem maradt el észrevehetően ettől az aránytól (8%). A kereskedelmi adók 
hírszerkesztési gyakorlatának köszönhetően a műsort felvezető hírösszefoglaló után 
elsőként a szerencsétlenségekkel (35%) és a bűncselekményekkel (25%) szembesül-
hettünk. Az erőszakos hírek hangsúlyozottságát továbbra is a headline-okban, illet-
ve az összefoglalókban regisztrált magas gyakoriságuk igazolja. Az agresszív beszá-
molók ötöde (22%) a headline-okban jelent meg, 18 százalékuk pedig az összefogla-
lókban. Bár az elmúlt két évben ismét emelkedett az agresszióhányad, a problémás 
beszámolók hangsúlyozottsága szerencsés módon csökkent, és sem a műsor elejére, 
sem pedig a műsor végére nem szerkesztettek rövid tartalmakat olyan megoszlás-
ban, mint 2004 és 2006 között. A műsorok közül az MTV1 híradója vezette a sort, az 
agresszív tartalmú beszámolói közül minden negyedik a headline-ban is szerepet ka-
pott (27%), de az évek során a közszolgálati csatornához felzárkózott a TV2 is (24%). 
A műsorokat záró összefoglalókat tekintve is a közszolgálaté volt a vezető szerep, át-
lagosan minden negyedik (26%) megrázó beszámolót nézhettünk meg újra az MTV1 
hírműsorában, a kereskedelmiek ezzel szemben már a műsor zárásaként sem utaltak 
vissza megrázó eseményre (Tények: 18%, RTL Klub: 17%). A vezető hírek témáját te-
kintve az elmúlt hat évben nem tapasztaltunk releváns különbséget, a headline-ban 
megjelenő történések legtöbbször, azaz minden harmadik esetben (33%), valamilyen 
balesetre hívták fel a figyelmet, ahogy a műsor végi összefoglalókban is az emberi 
mulasztás okozta szerencsétlenségek domináltak (33%). 2003-2006 között a csator-
nák a balesetekből bekövetkezett tragédiáknak próbáltak helyet szorítani a vezető 
történések között (headline: 31-36%), ám az utolsó két mintavételkor már a bűncse-
lekmények kerültek a figyelem középpontjába (headline: 38-44%) – az ezen szerkesz-
tési elvre vonatkozó tendencia az összefoglalások esetében is érvényesült. 

A valamilyen formában erőszakot vagy megrázó eseményt tartalmazó híradások 
ritkán nélkülözték az illusztráló képsorokat. Hasonlóan az eddigi eredményekhez, a 
hírek mindössze két százaléka került vizuális megjelenítés nélkül, kizárólag hír for-
májában sugárzásra. A teljes vizsgálati időszakban legkevésbé „a csak fotóval, álló-
képpel, grafikával vagy ábrával illusztrált történések” (1%) voltak jellemzőek, szem-
ben a mozgóképes (filmbejátszás, interjú, tudósítás) bemutatással (97%). Az utolsó 
két vizsgálat alkalmával – bár az erőszakhányad emelkedett – a mozgóképpel illuszt-
rált beszámolók aránya három százalékkal csökkent (98%-95%). A tudósítást, inter-
jút és filmbejátszást nélkülöző hírek témái elsősorban a szerencsétlenségek és balese-
tek (3,4%) köréből kerültek ki. A Duna TV híradója nélkülözte leginkább a mozgó-
képes (tudósítás, interjú) megjelenítést, „agresszív beszámolóinak” közel hét százalé-
ka (6,9%) kizárólag hír vagy legfeljebb állókép, grafika kíséretében került nyilvános-
ságra. A Tények műsora törekedett leginkább a téma kapcsán valamilyen filmes il-
lusztrációra (98%). Amennyiben a hírekhez bejátszás is társult, az leggyakrabban film 
formájában történt (68%), a beszámolók fele (54%) hazai készítésű volt. Nagy súllyal 
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4szerepeltek ezek mellett a külföldi csatornák hírstábjainak anyagai is (48%), illetve 
az esetek negyedében (28%) a szerkesztők archív felvételekhez nyúltak. Négy-négy 
százalékban láthattunk amatőr, illetve valamilyen hivatalos szerv (rendőrség, tűzoltó-
ság) és ipari kamera által rögzített képsorokat. A mozgóképes illusztráció majd’ tize-
déhez (9%) kapcsoltak helyszíni tudósítást, melyet döntő többségben (99%) a hírmű-
sor stábja készített. A szerkesztők minden harmadik agresszív beszámolóhoz (30%) 
csatoltak interjút, melyek kétharmad részt magyar helyszínű eseményekhez kötőd-
tek. Ennek hátterében az áll, hogy a magyar és külföldi vonatkozású hírek megosz-
lása szinte kiegyenlített volt (47--53%). A döntően hazai stáb által készített riportok-
ban (79%) elsősorban bűncselekmények (53%) kapcsán szólaltak meg interjúalanyok. 
Az érintettek és a szakértők véleményének bemutatásához leginkább a Tények mű-
sora ragaszkodott (49%), míg tudósítást elsősorban az RTL Klub Híradója szerkesz-
tett adásba (21%), jóval megelőzve ezzel a konkurens csatornákat (Tények, MTV1: 
10-10%). 

A híradókban bemutatott erőszakos beszámolók feléhez (53,3%) csatoltak a készí-
tők olyan interjút, amelyben vagy az áldozatok, szemtanúk, hozzátartozók, vagy az 
elkövetők, továbbá a téma kapcsán szakértők mondhatták el a történésekkel kapcso-
latos álláspontjukat. Ezen interjúk 2003 és 2008 között a hírek műsoridejének több 
mint tizedét tették ki (11,3%), és átlagos hosszuk 14 másodperc volt. A szerkesztők 
kerülték a tragikus beszámolók kapcsán a kiskorúak megszólaltatását akár áldozat-
ként, akár hozzátartozóként vagy szemtanúként, az esetek mindösszesen két száza-
lékában jelentek meg így (legtöbbször áldozatként hallhattuk őket, átlagosan nyolc 
másodpercben). Hasonlóan kis súllyal (2,5%) szerepeltek az elmúlt években az elkö-
vetők, átlagosan kilenc másodperc nyilvánosságot kaptak. Mind a kiskorú áldozatok, 
mind az elkövetők döntően a TV2 Tények műsorában kaptak felületet (48-50%). Az 
erőszakos cselekmények és történések mélyebb boncolgatására legtöbb lehetőségük 
a szakértőknek volt, hiszen a tragikus esetek kapcsán készített interjúk több mint fe-
lében fejthették ki az álláspontjukat, és az átlagos megszólalási idő tekintetében is ők 
jártak az élen (16 mp). Az orvosszakértők azonban már nem estek ilyen súllyal a lat-
ba (6,8%). A szakértők mellett leginkább a tragikus események szemlélőitől kaphat-
tunk első kézből információt, mivel az esetek 16 százalékában készítettek velük in-
terjút, átlagosan 11 másodperc hosszban. Magát az erőszakos aktust elszenvedők be-
számolóival az esetek kilenc százalékában találkozhattunk, átlagosan 12 másodperc-
ben. Az interjúk bejátszásában is észlelhető volt a közszolgálati és a kereskedelmi te-
levíziók közti szerkesztési gyakorlatban megmutatkozó különbség, miszerint a köz-
szolgálatiak kevesebb alkalommal csatoltak interjút az anyaghoz (45%), mint a ke-
reskedelmi társaik (58%). A műsoridőt tekintve viszont közel azonos arány mutatko-
zott (12% vs. 11%), azonban érdemes megjegyezni, hogy a közszolgálati interjúk át-
lagosan három másodperccel hosszabbak voltak (16 mp vs. 13 mp). A Tények műso-
ra törekedett leginkább arra, hogy az erőszakos beszámolóinál interjút is sugározzon 
(63%), ám az átlagos hosszt tekintve ez a műsor végzett az utolsó helyen (12 mp). Bár 
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a Duna TV csak a híranyagának harmadához (35%) kapcsolt riportot, az itt megszó-
lalók több műsoridővel rendelkezhettek (21 mp) A többi híradóban a szakértők átla-
gosan 14-16 másodpercben elemezhettek. Ugyanezt tapasztaltuk az agresszió elszen-
vedőivel kapcsolatban is, az áldozatok más adókon 11-13 másodpercet beszélhettek, 
ám a határon túlra sugárzó csatornán átlagosan 19 másodperc hosszan mondhatták 
el tragédiájuk történetét. 

2008-ban elenyésző különbség mutatkozott abban a tekintetben, hogy az interjúk-
ban milyen szereplőtípust szólaltattak meg leggyakrabban. Az erőszaktartalmú hírek 
kapcsán tavaly is a szakértők tűntek a legkedveltebbeknek (55 . ábra), minden máso-
dik (57%) hírrel összefüggésben átlagosan 16 másodperc nyilvánosságot kaptak, és a 
korábbi trenddel ellentétben, már az RTL Klub híreiben nyilatkozhattak a leghosszab-
ban (átlagosan 17 mp). Az agressziót elszenvedők beszámolóinak minden csatorna 
több műsoridőt szentelt. 2008-ban is a Tények műsorában találkozhattunk legtöbb-
ször az interjúikkal, minden tizedik alkalommal, és átlagosan nyolc másodpercben 
szólalhattak meg. A másodlagos információforrás terén (mint hozzátartozó, mun-
katárs vagy szemtanú) érdekes trend bontakozott ki, e tekintetben minden csatorna 
emelte a beszédidőt. Az elkövetővel készített interjúkat továbbra is kizárólag a Duna 
TV mellőzte, ezzel szemben a Tények kifejezetten preferálta a szerepeltetésüket, de 
2008-ban az MTV1 is felzárkózott a kereskedelmi társa mellé. Míg korábban a Duna 
TV sajátossága volt, hogy nem kérdezett meg kiskorút, 2008-ban már ennél az adónál 
is megszólaltatták őket – földrengés és szökőár áldozataként kaptak szót. Az ered-
mények alapján megállapítható, hogy felnőtt gondnoksága alatt álló személyt gyak-
rabban szólaltattak meg, mint a megelőző vizsgálatkor, a közszolgálatiak öt, míg a ke-
reskedelmiek nyolc alkalommal (a Tények egy verekedés kapcsán, az RTL Klub pedig 
kutyaharapás, állattámadás miatt kérdezett kiskorú szemtanút). 
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455. ábra – A megszólaltatott személyek megoszlása az interjúk időtartama szerint 
(százalék) 

A különböző tematikákra jutó megszólalási időt tekintve az elmúlt hat évben az 
emberi mulasztás okozta szerencsétlenségek és balesetek emelkedtek ki (32%), ám 
nem sokkal maradt el ettől a bűncselekményekkel kapcsolatos interjúk időbeli ará-
nya sem (31%). A politikai és társadalmi konfliktusok élőszóbeli elemzésére kevesebb 
időt szántak a szerkesztők (16%), míg leginkább a természeti katasztrófák kapcsán 
kerülték az interjúkészítést (14%). Az egyes vizsgálati időszakok között nem észlel-
tünk nagy különbséget az interjúk hosszában, 13 és 15 másodperc között ingadozott 
a megszólalások hossza.

A 2003-2004-es vizsgálatkor az erőszak kapcsán elemzett hírek több mint egyhar-
madában olyan szándékosan elkövetett agressziótípus fordult elő, amelyek emberek 
halálát, sérülését okozták (56 . ábra). 2005-re azonban a hírek tematikai átrendeződé-
sének köszönhetően az indirekt károkozás felé billent el a mérleg nyelve. 2006-ban a 
szándékosság ábrázolása jelentősen erősödött, bár még így is az esetek többségében 
(35,6%) az emberek halálát vagy személyi sérülését nem céltudatos erőszak (kataszt-
rófa, szerencsétlenség, baleset) okozta. A 2007-ben ismét emelkedett a direkt károko-
zás aránya (54%), így továbbra is minden második beszámolóban láthattuk a szándé-
kos erőszak következményét. A leggyakrabban előforduló módozat újfent a halállal, 
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vagy személyi sérüléssel járó szándékos agresszió volt (33%), ahogy 2004-ben is. Ezek-
ből következően elmondható, hogy az elmúlt évek vizsgálataiban (2003: 65%, 2004: 
66%, 2005: 64%, 2006: 70,5%, 2007: 64,4%) továbbra is a megrázó események több-
ségéhez az embereket ért fizikai károkozás kapcsolódott. Örvendetes módon ez az 
arány 2008-ra mérséklődött (56%). 

56. ábra – Az erőszaktípusok megoszlása (százalék)

A híradók közül – meglepő módon – a Duna TV-nél mozdult ki leginkább a mérleg 
nyelve a szándékos erőszak irányába, hiszen a beszámolóinak 57 százaléka valamilyen 
direkt módon ábrázolt erőszaktípushoz volt köthető. A konkurens műsorok között 
ebből a szempontból már nem tehetünk éles különbséget, bár esetükben is a szándé-
kosság volt a meghatározó (MTV1: 51%, Tények: 53%, RTL Klub Híradó: 52%). A kár-
okozás mértékét tekintve azonban a súlyosabb végkimenetel megjelenítésében a Té-
nyek és az MTV1 műsora járt az élen, agresszív híreik 66 százalékában számoltak be 
emberek sérüléséről, haláláról (RTL Klub: 64%). 

Az erőszaktípusok bemutatására szánt műsoridő terén nem regisztráltunk szignifi-
káns különbséget, a direkt károkozásról szóló események átlagosan csak egy másod-
perccel voltak hosszabbak (68 mp vs. 67 mp). A két bemutatási mód közötti legna-
gyobb eltérést (direkt: 73 mp vs. indirekt: 69 mp) a Tények produkálta. Az indirekt 
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4bemutatási módra a Duna TV és RTL Klub átlagosan két másodperccel több műsor-
időt szentelt, mint a szándékosság feltárására. Az emberi áldozatokat és sérüléseket 
követelő tragikus hírekre 14 másodperccel kevesebb idő jutott, mint az anyagi kárt és 
állatok sérülését taglaló eseményekre (67 mp vs. 81 mp). Ez utóbbi károkról az MTV1 
adott nagyobb terjedelemben hírt (85 mp), míg a következmények súlyosabb formá-
járól a TV2 (81 mp). 

A személyi sérülést taglaló hírekben 2003-2008 között elsősorban a halottak domi-
náltak. A híregységek 47 százalékában fordult elő egy vagy több halott, sérülésről 
azonban kevesebb alkalommal számoltak be (34%). Az elhunytakat többször szám-
szerűsítették (a hírek tíz százalékánál), de a sérültekről szóló beszámolók esetében 
még gyakrabban maradt homályban az áldozatok száma (21%). Szerencsés módon 
2003 óta az erőszakos beszámolókban visszaszorult a végzetes és súlyos kimenetelű 
következmények bemutatása. Egyedül 2006, az egyiptomi, valamint az iraki terrorista 
támadások áldozatainak magas számával hozott kiugró értéket, ám az utolsó adatfel-
vételre a halálesetek aránya jelentősen háttérbe szorult, és örvendetes módon a sé-
rültek bemutatási gyakoriságának szintjére esett vissza. 2003 óta állja meg helyét az 
az elsősorban közszolgálati televíziókat jellemző „szillogizmus”, miszerint ha erősza-
kosnak tekinthető a hír, akkor halott is szerepel benne. 2003-ban és 2006-ban láthat-
tuk a legélesebb – közel tíz százalékos – különbséget a közszolgálati és kereskedel-
mi médiumok között. Az utolsó két vizsgálatnál azonban már csak a Duna TV emel-
kedett ki, elemzett híreinek 48 (2007) és 41 (2008) százalékában fordult elő egy vagy 
több halott, míg a profitorientált adóknál ez kevésbé volt jellemző (TV2: 42%-35%, 
RTL Klub: 44%-32%, MTV1: 41%-36%). A csatornák közötti különbség elmosódása 
annak is köszönhető, hogy az MTV1 2006 óta tíz százalékkal kevesebbszer számolt 
be halottakról a híradásaiban, 2008-ra pedig a többi adóval együtt ezt az arányt még 
tovább csökkentette (36%). A műsoridő tekintetében azonban a sérültek felé billent 
a mérleg, hiszen a személyeket ért testi károkról átlagosan négy másodperccel bő-
vebben (66 mp) számoltak be a híradások, mint a halálesetekről (62 mp). A személye-
ket ért súlyos és végzetes károkozásról a TV2 Tények műsorában hallhattunk bőveb-
ben (halottak 65 mp, sérültek 71 mp). A külföldi vonatkozású hírek az elmúlt hat év-
ben jóval nagyobb arányban tartalmaztak egy vagy több elhunytat, mint a belföldi-
ek (67% vs. 33%), de külföldi dominancia jellemezte a sérüléseket taglaló beszámo-
lókat is (53% vs. 47%). Az erőszakos szegmensek öt százalékában kapcsoltak anyagi 
kárról szóló információt a tudósításhoz, elsősorban az árvizek, viharok, tornádók és 
tűzvészek alkalmával számszerűsítették a veszteségeket. A kiskorúak számára külö-
nösen megrázó állathalál az esetek elenyésző részében, mindössze egy százalékában 
tűnt fel. A jelenség hátterében elsősorban a járványok, fertőzések – ezen belül is a 
madárinfluenza újabb – áldozatairól, illetve az állatkínzásokról szóló híradások álltak. 

A megrázó hírekben az áldozatokról gyakrabban közöltek valamilyen informáci-
ót (65%), mint az elkövetőkről (45,5%), bár mindkét aktortípus kiléte az esetek leg-
alább ötödében (23%) homályban maradt. Minden tizedik beszámolóban vagy be-
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mondták az áldozat nevét, korát, etnikumát, társadalmi státuszát, vagy felismerhe-
tő volt a neme, személye. Az erőszakos cselekmények elszenvedői elsősorban a ci-
vil magyar férfi lakosság köréből kerültek ki, ám koruk a legtöbbször meghatározha-
tatlannak bizonyult. Az agresszorok esetében is egyre több információ került nap-
világra 2006 óta (39% vs. 65%), ahogy az erőszakot elszenvedők esetében is (62% 
vs. 87%), és még mindig meghatározó tényezőnek számítanak a magyarországi civil, 
rendőrségi, vagy vám- és pénzügyőrségi alkalmazottak. Sajnálatos módon 2003 óta 
folyamatosan emelkedik a kiskorú vagy fiatalkorú áldozatok száma a megrázó be-
számolókban (10% vs. 16%), akik többnyire szerencsétlenségek, balesetek (közúti) el-
szenvedői (42%), de gyakran hozzák összefüggésbe személyüket bűncselekmények-
kel (35%), leginkább emberrablással, túszejtéssel és késeléssel kapcsolatban. A fiatal-
korú és gyermek áldozatokról legtöbbet a kereskedelmi adókon (71%), illetve a ma-
gyar vonatkozású hírekben (58%) hallhattunk. Elsősorban az RTL Klub (36,7%), a köz-
szolgálatiak közül pedig a Duna TV (8,8%) törekedett arra, hogy a megrázó esemé-
nyekhez kiskorú áldozatokat is kössön. 

A hírműsorok agressziótartalmával összefüggésben azt is vizsgáltuk, hogy a tudó-
sítások az erőszakot, a tragikumot milyen képi megjelenítéssel támasztották alá. Be-
mutattak-e, és ha igen, milyen gyakran, milyen hosszan különösen felkavaró erejű 
képeket. Örvendetes, hogy gyilkosságot és magát a halált ábrázoló képsorok 2008-
ban sem jelentek meg. 2006 óta a szerkesztők kerülik a különösen megrázó képso-
rok prezentálását. 2003 és 2005 között azonban nyolc-nyolc alkalommal, átlagosan 
hat-hat másodpercben szembesülhettünk a képernyő előtt azzal, hogy embert öl-
tek, vagy valamiféle szerencsétlenség folytán a halálukat lelték. Az esetek háromne-
gyedét a kereskedelmi televíziók mutatták be (12 esetben), ám a közszolgálat átlago-
san több időt szentelt a jeleneteknek (7-8 mp vs. 5-6 mp). A közszolgálati adók alatt 
azonban csak a Duna TV-ről beszélhetünk (4 eset), hiszen az MTV1 száműzte kínála-
tából a halált és a szándékos emberölést megjelenítő képkockákat. 2003-ban sporto-
lók halála mellett politikai merényletek (svéd, szerb és iraki vezetők elleni támadás) 
és terrorizmus áldozatává vált emberek halálával szembesülhettünk. 2004-ben – két 
esetben – mexikói szülők által elkövetett lincselések voltak láthatók, egy másik alka-
lommal pedig ismét egy sportoló lelte halálát a pályán. 2005-ben az emberi lét elmú-
lását bemutató képek sajnálatos módon ismét egy sportoló halála kapcsán kerültek 
előtérbe, két hír Fehér Miklós focista halálának állított emléket. Szándékos ember-
ölést egy texasi bűncselekmény (a férj lelőtte feleségét, majd többeket megsebesí-
tett) és a srebrenicai vérengzésről készült felvételeken mutattak. Ez utóbbiról a Duna 
TV négy másodpercben egyszer, míg az RTL Klub hosszabb terjedelemben (8-12 má-
sodpercben) két alkalommal játszott be felkavaró felvételeket. 

Az elemzett megrázó híregységek hatodához (17%) csatoltak olyan képes összeál-
lítást, melyben valamilyen akció formájában erőszakos jelenet volt látható. Ezek ide-
je átlagosan 13 másodpercet tett ki, és a hírek idejéből elenyésző, mindössze három 
százaléknyi műsoridőt hasított ki. 2003 óta a bejátszások megjelenése egyre inkább 
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4jellemzővé vált, a legkiemelkedőbb a 2007-es év volt, amikor a hírek közel negyedé-
hez tartozott megrázó aktust bemutató film is. Bár 2008-ra valamelyest csökkent az 
előfordulásuk, ám az erőszakos hírek műsoridejéhez viszonyított időtartamuk meg-
határozóbbá vált (4,7% vs. 4,8%). A tragikus jelenetek 69 százalékát a kereskedelmi 
csatornákon követhettük nyomon, hírműsoraikban az erőszakos ábrázolások csak két 
másodperccel voltak hosszabbak, mint a közszolgálati adókon (44 . táblázat). A két tí-
pus közti legélesebb különbséget 2005-ben mértük, amikor a TV2 és az RTL Klub ag-
resszív beszámolóinak 82 százalékához csatoltak valamilyen erőszakos képsort.

44. táblázat – Az erőszak vizuális ábrázolása a hírműsorokban

meg-
jelenési gya-

koriság
(db)

meg-
jelenési 

gyakoriság
(%)

hossz 
össze-
sen
(mp)

erőszakos hírek 
idejéhez viszo-
nyított időbeli 

arány
%

átlag 
hossz
(mp)

átlag
hossz 

közszolg .
(mp)

átlag
hossz 
keresk .
(mp)

közszolg .
%

keresk .
%

2003 306 14,2 3273 2,7 11 9 12 33,3 66,7

2004 161 14,4 1406 2,2 9 8 9 30,4 69,6

2005 183 15,4 2775 3,2 15 12 16 18,0 82,0

2006 177 18,3 2624 3,6 15 12 16 29,9 70,1

2007 294 23,5 3973 4,7 14 13 14 36,4 63,6

2008 145 22,7 2010 4,8 14 13 14 29,7 70,3

összesen 1266 17,3 16083 3,4 13 11 13 69,4 30,6

A vizualitás tematikáját tekintve az előfordulások 45 százalékában politikai és társa-
dalmi konfliktusokhoz csatoltak képanyagot, az agressziót bemutató képek megjele-
nési hosszát tekintve viszont már a bűncselekmények jártak az élen. Az erőszakos je-
lenetek idejének 42 százalékát adták az előbbiek, míg a társadalmi feszültséget tag-
laló képsorok 40 százaléknyi műsoridőt használtak fel.

Az erőszakos hírek vizuális megjelenését tovább elemezve arra is kíváncsiak voltunk, 
milyen különösen felkavaró képekből álltak össze a beszámolók. Elsősorban az embe-
reket ért erőszakos cselekedetek végzetes, súlyos fizikai és pszichés következményeire, 
továbbá a tárgyakban keletkezett károkra helyeztük a hangsúlyt. A hírkészítők az álló-
képpel, háttérfotóval és mozgóképpel illusztrált beszámolóikban 2003-2008 között hát-
térbe szorították a közeli ábrázolásmódot, így a csatolt képanyag 73 százalékában al-
kalmaztak távoli kameraállásból készített, kevésbé intenzív felvételeket. Ez utóbbi vá-
góképeket átlagosan kilenc másodpercig láthatták a nézők, míg a közeli képek (38%) 
csak hét másodpercig sokkolták őket. Az agresszív beszámolókhoz csatolt sokkoló kép-
anyag műsoridejének zömében (61%) tárgyakban keletkezett pusztítás nyomait, ron-
csokat fedezhettünk fel – közeli és távoli felvételeken egyaránt. A mozgóképpel illuszt-
rált hírek 38 százalékához csatolt intenzív ábrázolásban elsősorban roncsokat (16,5%), 
sebesült embereket (5%), valamint mentés közbeni helyzeteket (4,3%) mutattak, átla-
gosan 6-8 másodpercben. Az emberi mulasztás miatt bekövetkezett tragédiák képeit 
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is előszeretettel alkalmazták a híradókban, leggyakrabban (16%) és a leghosszabb ide-
ig a közúti balesetek következményeivel kellett szembenéznünk, átlagosan 12 másod-
percen keresztül. A terrorizmus illetve az árvíz utáni károkról készült felvételek is vis-
sza-visszatérő elemei voltak a beszámolóknak (12-7%). Ugyancsak gyakori illusztráló ele-
mek voltak a mentés közben készült felvételek (13%), melyeket az előbb említett té-
mák kapcsán, továbbá a tűzvészben megsérült emberek mentésekor (10%) láthattunk. 
A személyeket ért agresszió során közeli vagy ráközelítő perspektívából elsősorban se-
besült embereket ábrázoltak (15,5%), átlagosan nyolc másodpercben. Jóval kevesebb-
szer és átlagosan három-öt másodpercen keresztül terhelte a nézőket az elhunyt áldo-
zatok letakart (3,2%) vagy fedetlen (1,6%) holtteste, sérült testrésze (2,3%). A felhasz-
nált szemléltető anyagokban sokkos, síró állapotban lévő, vagy feldühödött, fenyege-
tőző embereket az esetek mindösszesen 2,4 százalékában ábrázoltak. Kiskorúakat leg-
inkább kameraállástól függetlenül, áldozati státuszban, sérültként mutattak, átlagosan 
hat másodpercig. A tragédiát elbeszélő hírek képi ábrázolását elemezve kirajzolódik az 
a tendencia, miszerint 2005 óta folyamatosan háttérbe szorul a személyeket ért agresz-
szió következményeinek bemutatása, ezzel szemben a tárgyakban keletkezett károkról, 
roncsokról egyre több képanyagot szerkesztenek műsorba (57 . ábra).

57. ábra – Az erőszak vizuális ábrázolása (százalék)
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4A tragikus beszámolók sokkoló képanyagának kétharmadát (65%) a kereskedelmi 
csatornákban láthattuk, a Tények műsora (35,5%) csatolta a legtöbb felvételt, míg a 
megrázó képkockák mindössze 12 százalékával a Duna TV műsorán találkozhattunk 
(58 . ábra). Ugyancsak ennél a csatornánál volt megfigyelhető az a gyakorlat, misze-
rint a mozgóképpel, álló- vagy háttérképpel alátámasztott agresszív hírek három szá-
zalékában nem találkozhattunk az előbbiekben felsorolt, erős érzelmi hatást kiváltó 
következményekről készült felvételekkel. Más adókon a személyeket és tárgyakat ért 
károkozások közül legalább egy következmény felvételeit látnunk kellett. Bár az ese-
tek mindössze 4,8 százalékában jelent meg a képernyőn fedetlen és letakart holttest, 
ám e képek jelentős részét a közszolgálati adók mutatták be. Az RTL Klub esti híradó-
ja a személyek sérült testrészeinek, továbbá sebesült, elhullott állatok tetemeinek be-
mutatásával hívta fel magára a figyelmet. 

58. ábra – Az erőszak vizuális ábrázolása az egyes műsorszolgáltatóknál (százalék) 

Végül érdemes megemlíteni az illusztrációk és animációk alkalmazását, amelyek a 
bulvárműsorok tipikus jellemzői, és ebből következően a hírműsorokban ritkán for-
dulnak elő. Az éves adatsorokat figyelve sajnálatos tendenciának lehetünk a szem-
tanúi, mivel az említett elemek térhódítása figyelhető meg az elmúlt két évben (45 . 
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táblázat). 2003 és 2008 között majdnem minden tizedik esetben (9,4%) használták 
a szerkesztők ezt az eszközt, 2007-ben már a tragikus beszámolók 12 százalékához, 
míg 2008-ban a hírek ötödéhez (21%) csatoltak valamilyen animációt, figyelemfel-
keltő illusztrációt. Az esetek közel harmadában bűncselekmények (30%), ezen belül 
sorozatgyilkosságok (3%) és rendőrségi rajtaütések szemléltetésére (4%), másik har-
madában az emberi mulasztás okozta szerencsétlenségek (30%), legfőképpen köz-
úti balesetek (9%) és légi katasztrófák (5,5%), valamint terrorista cselekmények (7%) 
modellezésére használták fel ezt a szemléltető technikát. Amennyiben csatornák sze-
rinti bontásban vizsgáljuk az adatokat, egyértelműen megállapítható, hogy a kereske-
delmi televíziók gyakrabban (73% vs. 27%) éltek a szemléltető ábrázolás ezen eszkö-
zével, közülük is a Tények alkalmazta legtöbbször a technikát (45%). 2007 után azon-
ban versenytársra talált az RTL Klub személyében (8,8% vs. 22,7%). 

A képi megjelenítés kapcsán a szerkesztők számára további filmes eszközök állnak 
a rendelkezésükre, melyek a figyelemfelkeltésre, illetve a hatás fokozására szolgálhat-
nak. Bár a hír műfajban ezek ritkán kerülnek alkalmazásra, ám amennyiben előfor-
dulnak, úgy a használatuk különösen megrázó erejű lehet. Lassított bejátszást a vizs-
gálat hat éve alatt 21 alkalommal regisztráltunk, azaz a hírek 0,3 százalékában néz-
hettük kockáról kockára a jelenetet. A kiemelés e módját 48 százalékban az RTL Klub 
szerkesztősége alkalmazta, és leginkább a 2003. évre volt jellemző, elsősorban légi 
katasztrófák és politikai merényletek (szerb elnök, Anna Lindh svéd külügyminiszter) 
szerepeltek a „kínálatban”. Ismétléssel már ötször ilyen gyakran találkozhattunk, a hí-
rek 1,6 százalékában, és többségében a Tények műsorában (61%). Ezen elem előfor-
dulási gyakorisága az elmúlt két évben nőtt. Ezzel szemben a hírolvasók csak a tra-
gikus hírek 0,4 százalékában, azaz 26 esetben hívták fel a figyelmet a megdöbben-
tő képsorokra. Az erőszakos tartalomra utaló figyelmeztetés, ahogy a különleges fi-
gyelemfelkeltő elemek is, főként a kereskedelmi adókon jelentek meg (RTL Klub: 
50%). A politikai, társadalmi konfliktusok kapcsán hívták fel legtöbbször a nézők fi-
gyelmét arra, hogy megdöbbentő képsorok következnek. A hírműsorok szerkesztői 
a szerb háborús mészárlások, a londoni metróban történt terrorista merénylet, a vir-
giniai gyilkos videó-üzenetének bejátszásakor, kutyakínzásról és focisták szívrohamá-
ról készült felvételek közzétételekor figyelmeztették a különösen megrázó, sokkoló 
képsorokra a befogadókat.

45. táblázat – Figyelemfelkeltő elemek megoszlása

2003 2004 2005 2006 2007 2008 átlag

figyelemfelkeltő elem, mint 
animáció, illusztráció

8,2 7,1 6,2 8,6 11,7 20,5 9,4

ismétlés 1,6 1,4 1,4 0,7 2,2 2 1,6

lassítás 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3

felhívás 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
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49 .3 . az erőszak, valamint egyéb, a kiskorúak számára ártalmas elemek jelenlé-
te a műsorelőzetesekben
Az ORTT 1999 óta évente vizsgálja a műsorelőzetesekben fellelhető ártalmas ele-
meket. Az elmúlt tíz év eredményeit tekintve az ajánlókban mért „erőszakarány” 
39 százalékos volt. A megfigyelt 36 095 műsorajánló közül 14 171 tartalmazott va-
lamilyen erőszakos jelenetet, azaz minden harmadik promóció a vizsgálat szem-
pontjából problémásnak minősült. A feltárt időszakban éles különbséget tapasz-
taltunk a kereskedelmi és a közszolgálati adók szerkesztési gyakorlata között, hi-
szen a legtöbb erőszakos beharangozót a profitorientált médiumok tűzték a mű-
sorukra. Az agresszív előzetesek vágóképein minden második alkalommal jelent 
meg erőszakos cselekmény. Az erőszakot tartalmazó ajánlók majdnem kétharma-
dában mutattak be valamilyen fegyvert. Az elmúlt hat évben gyakrabban tér-
tek ki a brutális aktus közvetlen következményeire, mint magára a cselekmény-
re. Az erőszakos akciók sorából a legnépszerűbbek a robbanást és a lángokat ábrá-
zoló képsorok voltak, hiszen ezek minden harmadik előzetesben megjelentek. A 
trailerekben trágár beszédet és droghasználatot elenyésző arányban szerkesztet-
tek műsorba. 

Az ORTT 1999 óta folyamatosan méri a műsorelőzetesekben fellelhető ártalmas 
elemeket. A vizsgálat alá vont művi heteket véletlen kezdőpontú szisztematikus adat-
merítéssel állítottuk össze. Az MTV1, a TV2 és az RTL Klub 1999 óta az elemzés ál-
landó szereplőjének tekinthető. Adatfelvételeink során a hétköznap 16-24, míg hét-
végén a 8-11 és a 16-24 óra közötti időszakra koncentráltunk. Erőszaknak tekintet-
tük – George Gerbner67 definíciója értelmében – a testi erő nyílt alkalmazását, az ille-
tő akarata ellenére véghezvitt kényszerített cselekvést, halál vagy fájdalom okozását, 
illetve az ezekkel történő fenyegetést. A fentieken túl erőszakként határoztuk meg 
a természetes erőszakot, valamint a tárgyak ellen irányuló szándékos vagy nem szán-
dékos agresszió csoportos vagy egyéni formáit. Az erőszakos cselekményeket megje-
lenítő kategóriák közé felvettük továbbá a baleseteket is. Egy eseményegységnek te-
kintettük az időben és térben láthatóan természetes egységet alkotó jelenetet, amely 
a többi eseményegységtől éles vágásokkal különült el. Erőszakos eseményegységként 
határoztuk meg azokat a vágóképeket, amelyekben felismerhető módon erőszakos 
jelenet került bemutatásra. 

az előzetesek erőszaktartalmának kvantitatív vizsgálata
Az 1999 óta folyó vizsgálatok eredményeit tekintve az előzetesekben mért „erő-
szakarány” 39 százalék volt (59 . ábra). A megfigyelt 36 095 műsorajánló közül 14 171 
tartalmazott erőszakos jelenetet, azaz minden harmadik műsorelőzetes a vizsgálat 
szempontjából problémásnak minősült. A 36 ezer beharangozóban több mint fél-

67   Gerbner, G.(1979): Violence in television drama: Trends and symbolic functions. In: Comstock, G. A., Rubinstein, E. A. (eds.): 
Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 
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millió (501 562 darab) jelenetet rögzítettünk, melynek 13 százaléka, azaz 65 863 ese-
ményegység tartalmazott agressziót. 1999 és 2008 között egy erőszakos előzetes-
ben átlagosan öt agresszív jelenetet regisztráltunk. A legmagasabb értéket 2005-ben 
mértük, ekkor az előzetesek 45 százaléka tartalmazott erőszakos elemet. Ez a kiemel-
kedő érték egyrészt azzal magyarázható, hogy a csatornák többsége (a Duna TV kivé-
telével) növelte agresszív beharangozóinak számát, másrészt egy újonnan a mintába 
került csatorna, a Cool TV messze túlszárnyalta a többiek agresszióhányadát. Az erő-
szakos eseményegységek előfordulása az előzetesekben mért összes eseményegy-
séghez mérten 2002-ben produkált kiemelkedő arányokat (16%).

59. ábra – Az erőszakot tartalmazó műsorelőzetesek aránya (1999-2008)

A vizsgált időszakban éles különbséget tapasztaltunk a kereskedelmi és a közszol-
gálati adók szerkesztési gyakorlata között, hiszen a legtöbb erőszakos beharango-
zót a profitorientált médiumok tűzték műsorukra. A Duna TV az ajánlóinak ötödé-
ben (23%), míg az MTV az előzeteseinek „csak” 18 százalékában adott közre vala-
milyen agresszív reprezentációt. A vezető kereskedelmi műsorszolgáltatók a közép-
mezőnyben foglaltak helyet, 44 és 42 százalékos agresszió-hányadukkal fej-fej mel-
lett végeztek. Sokkal inkább problematikusnak minősültek azok a tematikus csator-
nák, amelyeknél minden második előzetes agresszív tartalmú volt (60 . ábra). A vizs-
gálatok terminusa alatt, 2006-ban kedvező tendenciát tapasztaltunk, ekkor a műsor-
szolgáltatók többsége – a Hálózat TV kivételével – az erőszak visszaszorítására töre-
kedett. A TV2 és az RTL Klub megoszlásai 2003 óta nem változtak szignifikáns mó-
don, az RTL Klub az említett időponttól kezdődően megőrizte vezető szerepét, kö-
zel öt százalékkal több agresszív tartalmú műsorelőzetest tesz közzé. A közszolgála-
ti csatornák folyamatosan arra törekedtek, hogy alacsonyabb szinten tartsák az erő-
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4szakos szcénákat tartalmazó beharangozók arányát, a legkedvezőbb statisztikával az 
MTV1 rendelkezett.

60. ábra – Az erőszakos műsorelőzetesek aránya csatornánként (%) 

Továbbiakban az erőszak jelenlétének másik indikátorát, az erőszakos eseményegy-
ségek arányát elemezzük. Eseményegységnek nevezzük a térben és időben össze-
függő „jelenetet”, amely a többi eseményegységtől éles vágásokkal különül el. A mé-
rőszám megmutatja, hogy az erőszakos előzetesekben bemutatott vágóképek hány 
százaléka agressziótartalmú. Az elemzett több mint félmillió jelenet 13 százaléka ren-
delkezett agresszív tartalommal. A dimenzióval összefüggésben a kereskedelmi és a 
közszolgálati csatornák egymástól eltérő szerkesztési gyakorlatot követtek. A köz-
szolgálati Duna TV és az MTV1 esetében négy-öt, míg a kereskedelmieknél a jelene-
tek minimum 12 százaléka volt agresszív (61 . ábra). A legmagasabb, 17 százalékos ér-
tékkel 1999 és 2008 között az RTL Klub és a már megszűnt TV3 „büszkélkedhetett”, 
de a két kereskedelmi médiumtól mindössze két százalékponttal maradt el a Háló-
zat TV (15%). 
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61. ábra – Az erőszakos eseményegységek aránya az eseményegységekhez viszonyítva

Az ajánlók által népszerűsített műsorszámok klasszifikációs vizsgálata 2003-tól épült 
be elemzéseink módszertanába. Az erőszakos előzetesek által népszerűsített pro-
dukciók korhatár-besorolását és sugárzási időpontját elemezve elsőként arra igyekez-
tünk választ kapni, hogy milyen korhatár kategóriával rendelkező, agresszív jelene-
teket is felvonultató produkciókat népszerűsítettek leggyakrabban a műsorszolgál-
tatók. Ahogy 2007-ben, úgy 2008-ban is erőszakos beharangozóikkal főként az I. ka-
tegóriába sorolt műsorszámaikat propagálták (41%) a televíziók, szemben a koráb-
bi évek gyakorlatával, amikor a II. kategóriás programok számítottak a leggyakorib-
baknak (27%). 

A műsorelőzetesek agressziótartalmával kapcsolatos elemzés másik fontos terüle-
tét képezte annak feltárása, hogy a valamilyen formában erőszakot tartalmazó be-
harangozók milyen időszakokban kerültek bemutatásra. 2003-ban a legtöbb erőszak-
tartalmú ajánlót este nyolc és tíz óra között tették közzé (24,9%). 2004-ben a korábbi 
kedvező trend már nem érvényesült, a legtöbb problematikus előzetes délután négy 
és este hat óra között került adásba (28,8%). 2005-ben ismét az este nyolc óra utáni 
sávba tolódott el az agresszív beharangozók meghatározó aránya (27,3%). 2006-ban 
és 2007-ben pedig 22 és 24 óra között (27,8%, 30,4%) koncentrálódtak a problémás 
jelenetek, és e tendencia 2008-ban sem változott (30,1%). A hétvégenként délelőtt 
sugárzott ajánlók erőszakaránya 2003-ban és 2005-ben rendkívül aggasztó mérté-
ket mutatott (39%), később némi mérséklődést figyelhettünk meg (2004, 2006: 23%), 
majd 2007-ről 2008-ra ismét három százalékos csökkenést regisztrálhattunk. 
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4az előzetesek erőszaktartalmának kvantitatív vizsgálata
Az erőszak hatásának megítélése kapcsán lényeges szempont, hogy milyen módon 
ábrázolták az agresszív cselekményeket (62 . ábra). Tekintettel arra, hogy az agresz-
szió utalásszerű vagy durva ábrázolása igencsak eltérő befolyást gyakorolhat a né-
zőkre, hiszen a vér és a sérülések látványa sokkal inkább sokkolóan hat, mintha azt 
következmények nélkül jelenítik meg. Felmérésünk ennek következtében egye-
bek közt arra is kitért, hogy milyen részletességgel és milyen módon mutatták be a 
trailerekben az erőszakos cselekedeteket. A 2003-tól 2008-ig tartó periódusban az 
agresszív előzetesek vágóképein minden második alkalommal (56%) jelent meg erő-
szakos cselekmény. 2008-ra az agresszív aktust előtérbe helyező ábrázolás kevésbé 
intenzív jellege erősödött fel. Az agresszió kizárólag fizikai, illetve verbális fenyege-
tés formájában a beharangozók harmadában (31%) fordult elő. A szerkesztők a dur-
va, elnyújtott, kiemelt prezentációt (14%) és a humorba ágyazott erőszakot (15%) kö-
zel azonos arányban alkalmazták 2003 és 2008 között. 

62. ábra – Az erőszak ábrázolásának módja a műsorelőzetesekben (%)

* Tekintettel arra, hogy egy előzetesen belül több eseményegység is megjelenhet és ezek ábrázolásmódja eltérő lehet, a százalékok 
összege több mint 100 százalék.  2003-ban a tárgyi károkozás csak következményként szerepelt, így ebben az elemzési kategória-
rendszerben arra az évre nem áll adat rendelkezésre.

Amennyiben a károkozás eredménye látható volt, arra is szerettünk volna választ 
kapni, hogy milyen gyakran jelent meg a promóciókban személyi sérülés vagy ha-
lott. Az agresszív ajánlókban közel kétszer gyakrabban láthattunk sérült embereket, 
mint halottakat. A beharangozók 27 százalékában ábrázoltak egy vagy több sérültet, 
míg halottakat csak az esetek 16 százalékában. Az elhunyt személyek megjelenítése 
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2008-ra meghatározóvá vált, ekkor már tízből három esetben láthattunk végzetes ki-
menetelű agressziót (21,3% vs. 33,5%).

A beharangozókban alkalmazott fegyverhasználat tekintetében megállapítható, 
hogy az erőszakos cselekményeket többnyire úgy követték el, hogy a károkozás esz-
köze is megjelent. 2003-tól 2008-ig az erőszakot tartalmazó ajánlók 63,4 százaléká-
ban jelenítettek meg valamilyen fegyvert. A vágóképeken leginkább kézi lőfegyve-
rek szerepeltek (45,8%) és csak ez után következtek a kézi szúró- vagy vágó eszkö-
zök (12,4%). Az esetek több mint tizedében (11,9%) az agresszorok valamilyen ház-
tartásban fellelhető tárggyal, illetve sporteszközzel követték el az erőszakos tettüket. 
A médiumok közül a Cool TV mutatott be leggyakrabban olyan jelenetet, melyben a 
kiskorúak otthonában is könnyen elérhető tárgyakkal (17,6%) vitték véghez a tette-
ket. Ugyancsak az esetek tizedében (10,6%) használtak különböző robbanószereket, 
az HBO előzeteseinek ötödében (20,2%) mutattak robbantásra alkalmas technikát. 
Tömegpusztításra alkalmas fegyvereket (7,2%) is a filmcsatorna kínálatában láthat-
tunk a legnagyobb arányban (17%). A kézi lőfegyverek alkalmazása az RTL Klub ese-
tében volt a legmeghatározóbb, hiszen minden második ajánlójában szerepet kapott 
az eszköz (50,7%). Azokban az ajánlókban, amelyekben kézi lő-, szúró- és vágó fegy-
vert mutattak, átlagosan hat erőszakos aktust különíthettünk el, míg a tömeges kár-
okozásra szolgáló eszközöknél, mint a robbanóanyagoknál és tömegpusztító fegyve-
reknél, átlagosan hetet. Nemcsak a jelenetek számában billent a mérleg nyelve a ko-
molyabb pusztítást végző eszközök felé, hanem az előzetesek hosszát tekintve is, hi-
szen ezek átlagosan két-három másodperccel hosszabbak voltak. 

Tekintettel arra, hogy a képeken megjelenített erőszak hatásának mértéke a pre-
zentáción keresztül befolyásolható, analizáltuk az agresszió, valamint a kiváltott kö-
vetkezmény képi megjelenítésének módját is (46 . táblázat). 2003 és 2008 között 
gyakrabban tértek ki az erőszakos aktus közvetlen következményeire (92%), mint 
magára a cselekményre (58%). Az erőszakos cselekmények sorából a legnépszerűb-
bek a robbanást és lángokat ábrázoló képsorok voltak, hiszen ezek majdnem min-
den harmadik (31,7%) előzetesben megjelentek. A következmények bemutatásánál 
a szenvedő emberek látványa sokkolta a nézőket minden negyedik (25,3%) agresz-
szív trailerben. Az erőszakos cselekménytől gyötrődő személyek képét a Hálózat TV 
(33,1%) és a Viasat3 (31%) ajánlói adták közre a legnagyobb arányban. Durva fizi-
kai erőszak az esetek hatodában fordult elő, az átlagtól eltérő értékekkel a Cool TV 
(24,3%) és a Viasat3 (23%) rendelkezett. Ugyancsak majdnem minden negyedik eset-
ben mutattak be (24,2%) romba dőlt épületet, vagy összetört járművet.

Az agresszív cselekedetek elemzése során kiemelt szempont volt az emberi élet 
szándékos kioltásának regisztrálása: 2003 és 2008 között minden tizedik előzetesben 
lehettünk gyilkosság szemtanúi. Az emberölés az MTV1 előzeteseiben kapta a legna-
gyobb szerkesztői figyelmet (19,3%), míg közszolgálati társánál ezen erőszaktípus be-
mutatásának mellőzésére törekedtek (3,8%). Az agresszió következtében megjelenő 
veszteségek leggyakoribb formája a romba dőlt épületek, roncsolt járművek és szen-
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4vedő emberek mellett a halott, valamint véres emberi testek ábrázolása volt. Az aján-
lók hét százalékában agónia és haldoklás, három százalékában pedig súlyosan ron-
csolt test látványa nyomasztotta a nézőket. 

46. táblázat – Az erőszakos cselekmény és a károkozás képi megjelenítési módja (%)

mtv1 tv2
rtl 
klub

duna 
tv

viasat3 hBo
háló-

zat tv
cool 
tv

átlag

akció, cselekmény

robbanás, lángok 22,0 32,0 42,9 22,8 18,6 38,9 35,5 34,5 31,7

durva fizikai erő-
szak

17,5 13,4 12,0 3,2 23,0 10,1 20,4 24,3 16,8

gyilkosság 19,3 11,2 4,5 3,8 5,6 7,7 14,2 18,9 9,7

következmény, 
károkozás

romba dőlt épü-
let, vagy összetört 
jármű

16,1 26,3 29,7 13,3 19,0 30,0 22,1 28,2 24,2

szenvedő ember 23,9 25,0 19,7 12,0 31,0 13,8 33,1 22,3 25,3

agónia, haldoklás 7,0 7,4 3,1 3,2 4,2 1,6 15,8 7,5 6,6

véres ember 10,9 18,6 12,4 5,1 19,2 15,4 14,8 22,3 16,0

súlyosan roncsolt 
test

5,9 3,9 1,1 0,6 4,0 2,4 2,7 6,8 3,3

halott 23,5 18,1 6,1 10,1 17,7 7,3 29,3 9,4 16,1

összes cselekmény és károkozás* 146,0 156,0 131,4 74,0 142,3 127,1 187,9 174,2 149,8

* Az összes műsorelőzetes, amelyben az erőszakos események valamelyike legalább egyszer képi megjelenítésre került. Az összeg 
nem egyezik meg az egyes aktusok előfordulásának összegével, miután egy előzetesben több erőszakos esemény is megjelenhet. 

A képi megjelenítés vizsgálata során fontos szempontnak számított a látottak in-
tenzitásának feltérképezése (63 . ábra). A megjelenítés mind az erőszak, mind a kár-
okozás tekintetében többnyire hangsúlytalanul történt, ám 2008-ra egyre inkább elő-
térbe került a kiemelt ábrázolás (52%). A következményekre koncentráló intenzív áb-
rázolásmód (közeli képek, részletező, elnyújtott bemutatás, esetleg lassítás) a romba 
dőlt épületeket, összetört járműveket ábrázoló snitteknél volt domináns, ezek rep-
rezentációja 2003 és 2008 között az esetek háromnegyedében komoly hangsúlyt ka-
pott. Az erőszakos akciók sorából ugyancsak közeli képekkel erősítették fel a külön-
böző robbanások és lángok látványát. Az embereket ért sérülések bemutatásánál a 
kevésbé intenzív felvételek voltak a meghatározóak. 2008-ra a legélesebb különbsé-
get a véres áldozatok bemutatásánál mértük, míg 2007-ben a vérző sebektől szenve-
dő emberek 40 százalékát láthattuk közeli felvételeken, addig a legutolsó vizsgálat al-
kalmával megoszlásuk több mint 30 százalékkal nőtt (72%). A roncsolt testrészek ki-
emelt képei is hasonló növekedést mutattak (54% vs. 72%). 
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63. ábra – Az erőszak és a károkozás képi megjelenítésének módja (2003-2008)

Az emberi agresszió formái rendkívül széles skálán mozogtak. Csupán az erőszak 
definíciójaként meghatározott „nyílt testi erőszak illetve az ezzel való fenyegetés” 
lehetséges módozatainak vizsgálatakor számtalan agressziótípus között differenciál-
hattunk. A 2003 és 2008 közötti kutatások során az erőszakos cselekmények megje-
lenítésének 18 variációját különítettük el (47 . táblázat). Míg eddig az agresszív cse-
lekmények megjelenítésének intenzitására voltunk kíváncsiak elsősorban, ezen elem-
zési szempontnál a direkt módon megjelenő erőszakos aktusok egy előzetesen belü-
li számát rögzítettük. Az eredmények alapján elmondható, hogy egy erőszakos mű-
sorajánlóra minimum három jutott az általunk kiemelten figyelt cselekedetek kö-
zül. Amennyiben a három leggyakrabban előforduló módozatot az összes brutalitást 
tartalmazó előzetes számára vetítjük, megállapítható, hogy meghatározóan – azaz 
az esetek 95 százalékában – fegyverrel vagy harci eszközzel végrehajtott erőszakos 
cselekedet jelent meg. Az előfordulás gyakoriságát tekintve a beharangozók közel 
kétharmadában (61%) láthattunk látványos, vizuális, hangeffektusokban gazdag rob-
bantást, tűzesetet, illetve merényletet. Közel azonos mértékben emelték ki a testi fö-
lénnyel, a fegyverrel vagy más eszközzel történő károkozás nélküli fizikai fenyegetés, 
autós üldözés (43%), továbbá verekedés (42%) vágóképeit. Minden harmadik előze-
tesre jutott baleset (36%).

Az egyes médiumokat vizsgálva megállapítható, hogy az RTL Klub ajánlóiban kon-
centrálódott leginkább a különböző agresszív cselekmények jelenléte, hiszen egy elő-
zetesben a felsoroltak közül legalább négy aktus jelent meg, míg legfőbb vetélytár-
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4sánál csak három. A leggyakoribb erőszaktípusok mellett és a többi műsorszolgálta-
tóhoz viszonyítva, a csatorna elsősorban a balesetek (59%) és a természeti kataszt-
rófák (12%) képeit emelte ki. A közszolgálati MTV1 a gyilkosságok és letartóztatások 
snittjeivel emelkedett ki a többi adó közül (22%-12%). Verbális fenyegetés a Hálózat 
TV (8%), míg fizikai fenyegetés a Viasat3 (59%) erőszakos cselekedeteiből hasított ki 
nagyobb szeletet. Verekedés a Cool TV minden erőszakos előzetesére jutott (121%). 
A szabadságtól való megfosztás (12%) illetve a nemi erőszak (5%) – bár kisebb súllyal 

–, elsősorban az HBO kínálatának jellemvonása volt. 

47. táblázat – Az erőszakos előzetesekre jutó agresszív cselekmények (2003-2008)

erőszakos cselekmények
erőszakos 

előzetesre jutó 
(%)

összesen
(db)

erőszakos 
esemény-
egységre 
jutó (%)

fegyver, harci vagy egyéb eszköz alkalmazása (lövöldözés) 95,0 8749 22,6

robbantás, gyújtogatás, merénylet 61,1 5621 14,5

fizikai fenyegetés – testi fölénnyel, fegyverrel vagy más 
eszközzel (nincs károkozás)

43,2 3975 10,3

verekedés (nem sportszerű) 42,3 3894 10,1

testi erőszak – kiszolgáltatott helyzetben történt tettleges 
bántalmazás, súlyos testi sértés (van károkozás)

42,0 3869 10,0

baleset 36,4 3354 8,7

gyilkosság 12,2 1120 2,9

verekedés, küzdősport 11,9 1091 2,8

szabadságtól való megfosztás 9,1 838 2,2

természeti katasztrófa 6,5 599 1,5

verbális fenyegetés 4,7 429 1,1

háborús összecsapás 4,1 376 1,0

letartóztatás 3,5 326 0,8

kínzás 1,7 156 0,4

párbaj 1,6 150 0,4

rablás 1,5 137 0,4

öngyilkosság 0,8 75 0,2

nemi erőszak 0,5 47 0,1

összesen 378,1* 34806

* Az összes műsorelőzetes, amelyben az erőszakos cselekmények valamelyike legalább egyszer képi megjelenítésre került. Az összeg 
nem egyezik meg az egyes aktusok előfordulásának összegével, miután egy előzetesben több erőszakos esemény is megjelenhet.

Végül az előzetesek kvantitatív szempontok szerinti vizsgálata arra is kiterjedt, 
hogy milyen gyakran derült ki az előzetesből: ki volt az agresszor és ki volt az áldo-
zat. Erre vonatkozóan az erőszakot tartalmazó ajánlók közel kétharmadában (63,8%) 
sikerült egyértelműen elkülöníteni a relációkat. A műsorszolgáltatók közül a közszol-
gálatiak ajánlóiban voltak legkevésbé felismerhetők az aktorok, hiszen a Duna TV 
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erőszakos előzeteseinek csak felénél (52%) kaptunk információt róluk. 2003 óta tipi-
kus agresszornak és tipikus áldozatnak számít a középkorú, fehér bőrű férfi. 

a kiskorúak számára ártalmas egyéb elemek jelenléte az előzetesekben
A kiskorúak számára ártalmas médiatartalmak közül az erőszak mértéke csak az 
egyik, bár bizonyára a leginkább kutatott területe a tartalomelemzéseknek. Ugyan-
akkor a televíziós műsorszámok esetleges negatív hatásainak mérlegelésénél egyéb 
problémás elemeket – mint például meztelenség, drogfogyasztás, trágárság, szexu-
alitás ábrázolása, félelem- és feszültségkeltő elemek jelenléte – is figyelembe szokás 
venni, ezért a kutatás igyekezett az ilyen típusú tartalmak megjelenésének gyakori-
ságára vonatkozóan is adatokkal szolgálni. Az előbbiekben említett szempontok kö-
zül az agressziót tartalmazó minden második előzetesben (50%) a feszültség- és fé-
lelemkeltés filmes eszközei, illetve az egyéb sokkoló képsorok bizonyultak a legelter-
jedtebbnek (64 . ábra). Jelenlétük az ajánlók kínálatában 2008-ra felerősödött, ekkor 
már az előzetesek 72 százaléka élt valamilyen feszültségfokozó elemmel. A Viasat3 és 
a Hálózat TV problémás trailerei közel kétharmadában alkalmazták az eszközt, míg 
a Cool TV csak az előzeteseinek harmadában (32%) „állította csatasorba” a technikát. 
Az ártalmas tartalom kategóriáján belül leggyakrabban (minden harmadik esetben) 
a baljós, sötét alaphangulattal igyekeztek a készítők elérni a „megfelelő” feszültség-
szintet (34%), minden negyedik esetben rémült, pánikba esett emberek látványával 
(24%), minden ötödik trailerben izgalmat növelő zenei aláfestéssel, baljós, sötét alap-
hangulattal emelték a felvételek pszichológiai hatását. 

Minden második korhatár nélkül (54%) ajánlott műsor előzetese rettegést váltha-
tott ki a nézőkben, a második kategóriás filmek ajánlói már visszafogottabbak vol-
tak (41%). Egészen este kilenc óráig nem volt domináns a rettegést kiváltó elemek je-
lenléte, csak ezen időbeli vízválasztó után közelítette meg, illetve haladta meg a 60 
százalékot.

Humán szexualitást az agresszív beharangozók majdnem hatodához (15%) csatol-
tak, ábrázolása leginkább a nemi szenvedély lágyabb megnyilatkozási formáin keresz-
tül jutott kifejezésre, mint például ölelkezés vagy csókolózás (42%). Az esetek ötö-
dében (22%) találkozhattunk a szexuálisan kihívó viselkedés, öltözködés formáival, a 
nemiség erősebb módjával, a szenvedély bemutatásával az esetek 15,5 százalékában. 
Nemi aktust elsősorban utalásszerűen ábrázoltak (12,9%), zömmel a Viasat3 és a Cool 
TV műsorán. Bár a médiumok közül az HBO csatolt leginkább (22,7%) erőszakos tar-
talomhoz szexualitást, mégis inkább a szexuális izgalom visszafogott bemutatása jel-
lemezte. A szexualitás jelenléte időben egyenletesebb eloszlást mutatott, mint a féle-
lemé, és 22-23 óra között volt a legmeghatározóbb a jelenléte (17%).

Trágár beszédet (2%) és droghasználatot (1%) elenyésző arányban szerkesztettek 
műsorba. Trágársággal elsősorban a fikciós műfajon belül éltek (2,4%), míg a kábító-
szer-használathoz köthető tevékenységek az információs műsorok sajátossága volt 
(2,4%). 
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464. ábra – A kiskorúakra ártalmas elemek előfordulása (%) az erőszakot tartalmazó 
műsorelőzetesekben (2003-2008)

9 .4 . a hétvégén délelőtt sugárzott gyermekműsorok vizsgálata
Jelen elemzés a klasszifikációs kötelezettség bevezetése óta immár a harmadik al-
kalommal veszi nagyító alá a hétvégi gyermekműsorokat. A célvizsgálat hagyo-
mányai szerint egyrészt ellenőriztük a klasszifikációköteles műsorszámok korha-
tár-besorolásának helyességét, és így  kiszűrhettük a törvénysértő műsorszámokat, 
másrészt feltérképeztük a potenciális kínálatot, amelyből a gyermekek az érdek-
lődésüknek megfelelően válogathatnak. A 472 klasszifikált alkotásból 27 műsor-
szám (6%) kapcsán merült fel annak a gyanúja, hogy a műsorszolgáltató alacso-
nyabb korhatár-kategóriát alkalmazott. A felkért külsős szakértő 27-ből 20 eset-
ben egyértelműen visszaigazolta az ORTT álláspontját. A magasabb kategóriát 

„igénylő” műsorszámok (többsége rajzfilm) legnagyobb része az RTL Klub kínála-
tából került ki, a második helyen a Viasat3 állt, amelyet – jelentősen elmaradva 

– a TV2 követett. A kiskorúakhoz szóló műsorszámoknak a teljes kínálathoz mért 
időtartama csatornánként erősen változó. Az élen a TV2 áll, ahol az elemzett mű-
soridő egynegyede kifejezetten a gyermekeket célozta. Ettől valamelyest elma-
radva teljesít a másik országos kereskedelmi csatorna. A közszolgálati műsorszol-
gáltatók tekintetében igen kedvezőtlenül alakulnak az arányok, egyedül a Duna 
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TV emelkedik ki erőteljesebb – a két piacvezető csatornát megközelítő nagysá-
gú – választékkal. A műsorszámok műfaji megoszlása tekintetében a gyermekek-
nek szánt kínálatot az animációk (69%) uralják. Leggyakrabban kalandos történe-
tekkel találkozhatnak a fiatal nézők (29%), de igen tetemes részét képviselik a vá-
lasztéknak (25%) a különböző párkapcsolati, közösségi konfliktusokat, intrikákat a 
középpontjukba állító programok. A gyermek- és ifjúsági műsorok több mint két-
harmada a jelenben, mindennapi, megszokott környezetben játszódik. A kifeje-
zetten a kiskorú közönségnek szánt produkciók esetében tízből háromnál fordult 
elő, hogy a hősök a célközönség korosztályából kerültek ki.

a korábbi vizsgálatok eredményei
Az ORTT 2003 januárjától vizsgálja rendszeresen az Rttv. kiskorúak védelmét szolgá-
ló normáinak betartását. Mivel a hatósági ellenőrzés keretében – a korábban regiszt-
rált törvénysértések figyelembevételével – a hangsúly egyre inkább a délutáni, illet-
ve a főműsoridős alkotásokra tevődött át, és kisebb súllyal szerepeltek a hétvégi kora 
reggeli műsorsávok, ezért indokoltnak tűnt az ellenőrzést rendszeres időközönként a 
gyermekműsorokra is kiterjeszteni. Ennek megfelelően a médiahatóság 2004-ben és 
2006-ban is elvégezte a hétvégi gyermeksávok célvizsgálatát. Az eddigi eredmények 
fokozatosan fejtették ki a pozitív hatásukat, melynek következtében a műsorszol-
gáltatók normakövető magatartása – legalábbis a gyermeksávok esetében – mind-
inkább megvalósulni látszik. A 2004-es vizsgálat a gyermekek körében igen népsze-
rű YugiOh nevezetű anime-sorozat II. korhatári kategóriába történő átsorolását ered-
ményezte, s egyúttal megváltoztatta azt a korábbi szemléletet, mely az animéket 
automatikusan gyermekeknek szánt alkotásnak tekintette. Azóta az animék több-
ségét a műsorszolgáltatók a 12 éven felüli korosztálynak ajánlják, így azok a klasszi-
kus gyermeksávba – ritka kivételektől eltekintve, mint például a sport-animék vagy 
a kifejezetten kisgyermekeknek szánt fantasy-animék – nem kerülnek beszerkesztés-
re. Sajnálatos módon nem sikerült megakadályozni azt a műsorszolgáltatói gyakorla-
tot, amely a magasabb erőszaktartalmú, akcióorientált sorozatot közvetlenül a gyer-
meksávot megelőzően szerkeszti adásba. A legutóbbi, 2006-os vizsgálat kifejezetten 
az országos földi terjesztésű kereskedelmi műsorszolgáltatók hétvégi kínálatára kon-
centrált. A szakértői véleménnyel megerősített elemzés végül hat akciósorozat ösz-
szesen 29 epizódja kapcsán állapított meg helytelen korhatár-besorolást, amely a vizs-
gált műsorszámok ötödének felelt meg. Főképp a TV2 esetében fordultak elő tör-
vénysértések, tekintettel arra, hogy II. kategóriába sorolt alkotások kizárólag az RTL 
Klubon kerültek bemutatásra. Az elemzés feltárta, hogy a TV2-nél is állandósult az 
a műsorszerkesztői gyakorlat, amely a legdurvább műsorszámokat a legkorábbi idő-
pontra szerkeszti, majd egy hosszabb agressziómentes periódus után, ismét draszti-
kusabb erőszaktartalmú műsorszámok következnek. A célvizsgálat eredményeként a 
TV2 második kategóriába sorolta a szombat-vasárnap délelőtti kínálatában szereplő 
aggályos programokat.
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4a vizsgálat mintája
A 2008-as felmérés – a korábbi elemzéseknek megfelelően – a tavaszi hónapok egy-
egy hétvégéjének a délelőtti kínálatát igyekezett meghatározott szempontok alap-
ján elemezni68. Tekintettel arra, hogy két évvel ezelőtt kizárólag az országos földi ter-
jesztésű kereskedelmi adók kerültek fókuszba, célszerűnek tűnt ezúttal a vizsgálatot 
a közszolgálati csatornákra, és a Viasat3 műsorára is kiterjeszteni. Ilyen módon lehe-
tőség nyílik a kereskedelmi és a közszolgálati kínálat összevetésére is. Annak érdeké-
ben, hogy a mintában megfelelő számban szerepeljenek a gyermekeknek szánt mű-
sorok, az elemzett időszakot érdemes a teljes reggel-délelőtti sávra kiterjeszteni, hi-
szen a csatornák nem feltétlenül ütköztetik a célközönségnek szánt programjaikat. 
Ugyancsak a 6-12 óra közötti időszak vizsgálatát támasztják alá a műszeres közön-
ségmérés adatai, hiszen a hétvégi nézőszám 12 óra tájékán mérséklődik (65 . ábra), 
továbbá ez az időszak rendelkezik a 4-14 évesek korcsoportján belül a legheterogé-
nebb összetétellel. 

65. ábra – Hétvége korcsoportok szerint

A közel 195 műsorórát és 670 műsorszámot tartalmazó minta értékelése két szem-
pont alapján történt. Egyrészt a célvizsgálat hagyományai szerint ellenőriztük a klasz-
szifikációköteles műsorszámok korhatár-besorolásának helyességét, majd kiszűrtük a 
törvénysértő műsorszámokat, másrészt feltérképeztük a potenciális kínálatot, amely-
ből a gyermekek az érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak. 

68   A mintavétel időpontja 2008. március 22-23., április 19-20. és május 10-11. A vizsgált csatornák: MTV1, MTV2, Duna TV, RTL 
Klub, TV2 és Viasat3.
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a műsorszámok besorolásának megoszlása
Az 1996. évi I. törvény kiskorúak védelmét célzó rendelkezései szerint a műsorszol-
gáltatóknak a műsorelőzetes, a hírműsorszám, az időszerű eseményekkel foglalko-
zó műsorszám, a sportműsorszám, valamint a reklám kivételével valamennyi általa 
közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően az 5/B. § szerinti kategó-
riák valamelyikébe kell sorolnia. A minta többségét természetszerűleg az I. kategóri-
ás műsorszámok tették ki, a vizsgált művek 57,6 százalékát a műsorszolgáltatók élet-
kori megkötés nélkül vetítették (66 . ábra). A Duna TV esetében kizárólag ilyen mó-
don klasszifikált alkotásokkal találkozhattunk, de a TV2 is a kínálatának 79 százalékát 
ekként sorolta be. A vizsgált alkotások között ugyanakkor magas számban szerepel-
tek nem besorolás-köteles művek (30%), különösen az MTV két csatornájának kíná-
latában (a magas arányszám elsősorban a Nap-kelte időszerű eseményekkel foglalko-
zó műsorára vezethető vissza). Itt érdemes megemlíteni, hogy a mintánkba egy olyan 
hétvége is beleesett (2008. március 22-23.), amikor az RTL Klub a malajziai Forma-1-es 
futamról tudósított, ezért a megszokott idősávban kevesebb gyermekprogramot su-
gárzott. Míg II. kategóriás műsorszámok egyáltalán nem, vagy csak elvétve fordultak 
elő a közszolgálati csatornákon, a kereskedelmiek együttes kínálatában megközelítő-
leg minden negyedik műsorszámot 12 éven felüli nézőknek ajánlottak.69 A két piacve-
zető kereskedelmi csatorna közel azonos számban tűzött II. kategóriás műsorszámot 
a programjába (20 és 19 eset). A Viasat3-nál az így klasszifikált műsorszámok előfor-
dulása mind számában, mind arányában kiugróan magas volt (52-ből 33 műsorszám). 
(Megjegyezzük, hogy a Viasat3-at nem kötik az RTL Klubhoz és a TV2-höz hasonló 
szerződéses – pl. a gyermekműsorokra vonatkozó – kötelezettségek.) 

66. ábra – A műsorszámok kategóriák szerinti megoszlása a vizsgált csatornákon (esetszám)

69  A közszolgálati csatornáknál minden 35. műsorszám került a II. korhatári kategóriába.
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4Amennyiben a 2006-os és 2008-as elemzések adatait összevetjük,70 mindkét nagy 
kereskedelmi televíziónál megfigyelhető a II. kategóriás műsorok hangsúlyosabb je-
lenléte. 2006-ban valamennyi 12 éven alulinak nagykorú felügyelete mellett ajánlott 
alkotás az RTL Klub kínálatában fordult elő. Két év alatt a műsorszolgáltatói gyakor-
lat annyiban változott, hogy a TV2 is differenciálni kezdett a gyermekműsorok között, 
illetve az RTL Klub által II. kategóriába sorolt műsorszámok aránya nőtt (67 . ábra). 

67. ábra – A kategóriák megoszlásának összehasonlítása, 2006-2008 (esetszám)

Ugyanakkor semmit sem változtatott az RTL Klub azon műsorszerkesztési gyakor-
latán, amely szerint II. kategóriás műsorszámok fogják közre a kifejezetten a legki-
sebbeknek szánt, és így korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető műsorszámo-
kat. Ez a szerkesztési elv megkérdőjelezi, hogy a II. kategóriás figyelmeztetés tényle-
gesen eléri-e a célját, hiszen megnehezíti a szülők számára, hogy valóban biztosítani 
tudják a nagykorú felügyeletét a sáv kezdetekor és végén egyaránt, miközben a ket-
tő között több mint másfél óra hosszan olyan alkotások kerülnek bemutatásra, ame-
lyekhez – a műsorszolgáltató ajánlása szerint – nem szükséges a segítő magyarázat. 
A törvényi szabályozás nem ad arra lehetőséget, hogy a hatóság ezen helytelen mű-
sorszolgáltatói gyakorlat ellen felléphessen.

a vizsgált műsorok tartalmi jellemzői
A műsorszámok kvalitatív vizsgálatakor hét tartalmi elem mentén – problémás és 
felnőtt téma, erőszak, félelem, szex, meztelenség, kábítószer és közönséges, trágár 
nyelvezet – írtuk le az alkotásokat, melyek esetleges előfordulása esetén a progra-
mokat az egyes témakörökön belül mélyebb elemzésnek vetettük alá. Láthatóan to-

70   A 2006-os vizsgálat kizárólag a két országos kereskedelmi csatorna „e” közszolgálati kategóriába sorolt, azaz a csatorna sze-
rint a „gyermek- és ifjúsági műsorok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorok” 
körébe tartozó műsorszámokat vizsgálta.
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vábbra is az erőszak a leggyakoribb aggályos elem a műsorszámokban, s bár a dél-
előtti sáv sem mentes a szexualitás, a meztelenség és a kábítószer valamilyen formá-
ban történő megjelenítésétől, a műsorszolgáltatók igyekeztek kerülni ezeket, leg-
alábbis a szűken vett gyermeksáv idején. A felnőtt kényes témáktól eltekintve, ame-
lyek leginkább az MTV csatornáin sugárzott műsorszámokban fordultak elő, a köz-
szolgálati adók programjaira nem volt jellemző a kiskorúak szempontjából esetleg 
problémás tartalmak bemutatása. A három vizsgált kereskedelmi műsorszolgáltató 
mind az erőszakos, mind a félelemkeltő jeleneteket tartalmazó műsorok kapcsán túl-
szárnyalta a nem nyereségérdekelt vetélytársait. Ami a felmerülő potenciális tartal-
mak mélyebb elemzését illeti, megállapítható, hogy a II. kategóriába sorolt alkotások 
erőszak-ábrázolásainak leggyakoribb jellemzője a súlyos, vagy végzetes kimenetelű 
erőszaktípusok közvetlen megjelenítése volt (15 műsorszám) (68 . ábra). A mindenki 
számára megtekinthető műsorokban leginkább az agresszió közepesen súlyos típu-
sai (tettlegesség, verekedés, párbaj) fordultak elő (nyolc műsorszám). A félelemkel-
tő tartalmak kapcsán többségében fenyegető magatartást tanúsító állatokat láthat-
tunk (öt műsorszám).

68. ábra – A problémás tartalmi elemeket tartalmazó műsorszámok előfordulása (eset-
szám)

törvénysértő alkotások
A 472 klasszifikált alkotásból 27 esetében (6%) merült fel annak a gyanúja, hogy 
a műsorszolgáltató alacsonyabb korhatár-kategóriát alkalmazott. Tizenkét alkotást 
I. kategóriás műsorszámként tettek közzé, 15 művet pedig II. kategóriának megfele-
lő figyelmeztetéssel és jelzéssel láttak el. A besorolás szempontjából valószínűsíthe-
tően normasértő műsorszámok fele olyan animáció volt, amely a gyermeksávban, il-
letve annak közvetlen közelében került közzétételre. A rostán fennakadt progra-
mok 12 év alatti korosztályra gyakorolt feltételezhető hatásáról gyermekpszichiáter-
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4től kértünk szakvéleményt. A szakvélemény 27 műsorból 20 esetében egyértelmű-
en megerősítette az ORTT álláspontját a feltételezett törvénysértésről, három foly-
tatásos sorozat összesen hét epizódjánál viszont a műsorszolgáltató korhatár-beso-
rolását tartotta megfelelőnek. E szerint a Klónok háborúja, Winx klub, Odüsszeusz, 
F-Zéró, W.I.T.C.H., Tökös csajok és az  Ijesztgetők című műsorszámok vizsgált epizód-
jai kapcsán magasabb korhatár-kategória alkalmazása javasolt, míg a Slayers, a kis bo-
szorkány, az Inuyasha, valamint a Robin Hood kalandjai a szakvéleményben foglaltak 
szerint megfelelt a műsorszolgáltató által megjelölt korhatároknak – a III. kategóriá-
ba történő átsorolást az elemzett jelenetek nem támasztották alá minden kétséget 
kizáróan. Ugyanakkor a szakértő a két anime, Slayers, a kis boszorkány, valamint az 
Inuyasha kapcsán megjegyezte: „Európai gyerek számára értelmezhetetlen az ázsi-
ai kultúrtörténet alapján esetleg elfogadott értékrend. Más kultúrára épülő, más 
gyökereken, mondavilágon alapuló meséket nem biztos, hogy át kell venni elem-
zés és esetleges módosítások nélkül.” Ugyancsak aggodalmát fejezte ki a gyermek-
pszichiáter a Robin Hood legújabb kalandjai című sorozatot illetően. Véleménye sze-
rint a kalandfilmek általában nem alkalmasak a 12 éven aluli gyermekek negatív kö-
vetkezmények nélküli szórakoztatására, így szakmailag 12 éven aluli gyermekek szá-
mára egyáltalán nem ajánlhatók. Azzal, hogy ilyen kategória nem szerepel a törvény-
ben, tulajdonképpen teljes mértékben a szülők felelősségtudatára van bízva a dön-
tés, melynek hiányában – vagyis ha a gyermek mellett nincs ott a szülő, aki a problé-
más részleteket kellőképpen értelmezhetné – a kisebb gyermek valójában védtelen. 
A szakértő megállapítása a rendelkezésre álló adatok tükrében reális veszélyt jelez. 
Az AGB Nielsen Médiakutató Kft. 2007. szeptemberi felmérése szerint a 4-14 év kö-
zöttiek naponta átlagosan 160 percet tévéztek, és ebből 78 percet teljesen egyedül, 
27 percet pedig felnőtt felügyelete nélkül, egy másik kiskorú társaságában töltöttek 
el a képernyő előtt, vagyis csupán 55 perc esett nagykorú felügyeletével történő té-
vézésre. A 4-14 éves tévéközönség összetételét tekintve a korosztály fele (49,1%) ül 
egymagában a képernyő előtt. A 18 év alatti személy társaságában, illetve az egye-
dül történő tévézés a hétvégén még inkább elterjedt, 7 és 12 óra között több mint 80 
százalékuk nagykorú felügyelete nélkül tévézik.71 

A húsz törvénysértő műsorszám döntő többsége rajzfilm (15) volt, amelyek elsősor-
ban az intenzív erőszaktartalmuk, a nehezen követhető tempójuk, az irritáló hang- és 
fényeffektusuk alapján, esetleg az erősen szorongásfokozó jellegük miatt kerültek 
magasabb korhatár-besorolásba. Ezen belül külön említést érdemel A klónok hábo-
rúja című sorozat eleve II. kategóriában közzétett három epizódja, amelyek a szak-
értő megállapításai szerint oly mértékben drasztikus erőszaktartalommal bírnak, di-
csőítik az erőszakot, illetve agressziónövelő hatásuk van, hogy megtekintésüket a 16 
éven aluliak számára is korlátozni kell. Bár „csak rajzfilmekről” van szó, érzelemrom-
boló hatásuk egyértelmű. (A teljesség kedvéért érdemes megjegyeznünk, hogy a mű-

71    A tévézés individualizációja Magyarországon II. Kivel néznek tévét a gyerekek.
Lásd: http://cs.agbnmr.com/Uploads/Hungary/res_gyerekek.pdf 
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sorszolgáltató az Rttv. 2. § 19. bekezdése „e” pontjának megfelelő72 közszolgálati mű-
sorszámként számolja el a művet.) A szakértő által problémásnak ítélt műsorszámok-
ból három ugyanazon tévésorozatnak (Tökös csajok) volt az epizódja, kettő pedig a 
valóságshow-k egy speciális típusához, az átverő show-khoz tartozott (Ijesztgetők). 
Mindegyik esetben a műsorszolgáltató II. kategóriába sorolta a műsorszámokat, a 
gyermekpszichiáter álláspontja szerint azonban legalább III. kategória lenne javasolt. 
A diákokról szóló tévésorozat kapcsán elsősorban a szexuális tartalom érzelmi seké-
lyességgel történő párosítása kifogásolható, míg az átverő show-k a kisebbeknél szo-
rongást, rémálmokat válthatnak ki, a fiatalkorúaknál pedig az empátia-készség, az ér-
zelmi élet rombolását idézhetik elő a látottak.

A normaszegő műsorszámok műfaji megoszlása kapcsán végül fontos kiemelni, 
hogy az elemzett alkotások mindegyike sorozat volt, pontosabban sorozatok epizód-
jai, melyből arra következtethetünk, hogy a délelőtti műsorsávban vissza-visszatérő 
módon jelennek meg olyan elemek, akár hosszabb időszakon keresztül is tartósan ká-
ros hatásnak kitéve a gyermekeket, amelyek a kiskorúak személyiségfejlődésére ártal-
mas befolyást gyakorolhatnak. További aggodalomra adhat okot, hogy ezek között 
három sorozat is olyan potenciális ártalommal bírt, amely még szülői magyarázattal 
is feldolgozhatatlan a számukra, ezért csak este kilenc óra után lehetett volna közzé-
tenni őket. Ugyancsak három sorozat került olyan műsorszámok között, illetve olyan 
idősávban közzétételre, amelyet kifejezetten gyermekeknek ajánlottak. Mivel azon-
ban a kiskorúak védelmét szolgáló kategória-rendszer oly módon került kialakításra, 
hogy II. kategóriába sorolt műsorszámok napközben is közzétehetők, tehát az I. ka-
tegóriás műsorszámoktól mindössze a figyelmeztetés és a jelölés különbözteti meg 
őket, igen nagy jelentőséggel bír, hogy a szülő, a nevelő bizonyos lehessen abban, 
I. kategóriás műsorban nem fordul elő olyan problémás tartalom, amely a kiskorú 
gyermekre kedvezőtlen befolyást gyakorolhatna. Annak érdekében, hogy ez a véde-
lem a 12 éven aluli különböző fejlődési szakaszoknak, illetve az eltérő szülői világné-
zeteknek, nevelési stílusoknak megbízhatóan megfeleljen, az I. kategóriához kapcsolt 
szempontokat különösen megszorítóan kell értelmezni. A szakértő által magasabb 
korhatári kategóriába sorolt műsorszámok legnagyobb arányban az RTL Klub prog-
ramjai közül kerültek ki, a második helyen a Viasat3 állt, míg a sorban a harmadik (je-
lentősen lemaradva) a másik országos profitorientált televízió, a TV2 volt (69 . ábra). 

72   Rttv. 2. § 19. Közszolgálati műsorszám: a műsorszolgáltató vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élő hallgatók, nézők tá-
jékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit szolgáló műsorszám, így különösen: e) a gyermek- és if-
júsági műsorok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorok.
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469. ábra – Törvénysértő műsorok megoszlása

a csatornák műsorkínálata
Vizsgálatunk szempontjából különleges jelentőséggel bír, hogy mit is értünk gyer-
mekműsor alatt. Bár a műfaji fogalom használata igen elterjedt, pontos megha-
tározása körül máig erős bizonytalanság tapasztalható. A film- és médiafogalmak 
kisszótára73 kísérletet sem tesz a magyarázatára, meg sem említi a gyermekfilmet 
vagy a gyermekműsort a szócikkek között. Amennyiben az idősebb diszciplínához, az 
irodalomhoz fordulunk, azt tapasztaljuk, hogy ott sem sikerült a fogalmi tisztázatlan-
ságot, értelmezési nehézséget teljes mértékben feloldani a tekintélyes mennyiségű 
szakirodalom és a témával foglalkozó tanulmányok ellenére.74 Több elfogadott de-
finíció is létezik, illetve előfordulnak ezen meghatározások kombinációjának variáci-
ói, mint: 1. gyermekirodalom az a fajta szöveg, amit a gyerekek olvasnak – beleértve 
az ismeretterjesztő szövegeket is; 2. gyermekirodalom a gyerekeknek szánt irodalom; 
3. gyermekirodalom a gyerekek által alkotott irodalom; 4. gyermekirodalom a gyer-
mekeknek szánt és a gyermekek által olvasott irodalom és a gyermekek által létre-
hozott irodalom.75 A fenti definíciós próbálkozásokat alkalmazva a gyermekműsorok 
meghatározására, hasonló értelmezési nehézségekbe ütközünk. A tapasztalati ala-
pon való megközelítésből, azaz pusztán a megfigyelés alapján elhatárolni, hogy mi-
lyen műsorokat néz, illetve nem néz a gyermek, bár fontos médiaszociológiai megál-
lapítások és statisztikák születhetnek, az adott fogalom tartalmának meghatározásá-
hoz nem visz közelebb. A nézők preferenciáinak változása következtében a fogalom 
továbbra is behatárolhatatlan marad. Amennyiben a hagyományos definíciót vesz-
szük alapul, amely a műfaji határokon túllépve, a gyermekek számára koncipiált mű-
sorokat foglalja magában, tartalmilag homogén csoportot kapunk, de az nem feltét-

73  Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest. 2002
74  Lovász Andrea: Gyermek – irodalom – diskurzusváltozatok -, 2000. december 
75  Op.cit.
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lenül vág egybe azon műsorok csoportjával, amelyet a gyermekek valóban néznek. 
Manapság az adásidőből, vagyis a közzététel időpontjából sem lehet kiindulni, hiszen 
egyre inkább megszűnőben vannak a hagyományosan gyermekeknek szóló műsor-
helyek. Ilyen módon csupán arra hagyatkozhatnánk, hogy a műsor címe mellett talá-
lunk-e valamilyen explicit utalást a célközönségre. Ezzel azonban szükségtelenül le-
szűkítjük a vizsgálható műsorszámok körét, hiszen számos körülmény játszhat közre 
abban, hogy a műsorszolgáltató ezt nem teszi meg.76 Ebből következően a gyermek-
műsorok meghatározásánál egy olyan megoldást követünk, amely lehetőséget nyújt 
mind az explicit gyermekeknek szóló művek, mind azon alkotások vizsgálatára, ame-
lyek valamilyen szempontból a számukra érdekesek vagy szórakoztatóak lehetnek, 
ezért implicit gyermekprogramokká válhatnak. 

explicit gyermekműsorok
Explicit gyermekműsorok alatt azokat a műsorszámokat értjük, amelyeket a műsor-
szolgáltató kifejezetten a gyermekközönségnek szán, s ezt jól felismerhetően jelö-
li is. Ezt megteheti oly módon, hogy a műsorszám elején szóban közli vagy a kép-
ernyőn inzert formájában megjeleníti. Gyakorta a gyermekeknek szóló műsorszám-
ok olyan összeállítás részét képezik, amelyek közös főcíme erre egyértelműen utal, 
pl. Szünidőre, Kölyökklub, Gyermekeknek. Végül a jelölés alapján ugyancsak explicit  
műsorszámként értelmezhető, amennyiben a műsorújság a műsor címe után jelöli, 
pl. mesefilm, ifjúsági tévéfilmsorozat. Ugyancsak az explicit gyermek- és ifjúsági mű-
sorok körébe soroltuk azokat a műsorszámokat, amelyek – bár a műsorszolgáltató 
ezt kifejezetten nem jelezte, de – a cím alapján egyértelműen ekként azonosíthatók, 
pl. Flipper legújabb kalandjai, Robin Hood legújabb kalandjai, Szívtipró Gimi. Ide tar-
toznak továbbá az ifjúsági irodalom olyan klasszikusai, mint a Sándor Mátyás, vagy a 
Benyovszky Móric életét feldolgozó tévéfilm, a Vivát  Benyovszky.

Implicit gyermekműsorok
Az implicit gyermekműsorok közé soroltuk mindazon műsorokat, amelyeket a gyer-
mekek néznek, bár nem speciálisan az ő igényeiket szolgálják. Ennek meghatározásá-
hoz az affinitás-indexet használtuk, amely meghatározza egy bizonyos célcsoport tel-
jes lakossághoz viszonyított alul- vagy felülreprezentáltságának mértékét.77 

az explicit kínálat a hétvégi délelőtti sávban
A vizsgált minta közel 75 órányi, kifejezetten kiskorúakhoz szóló műsort tartalmazott. 
Ez átlagosan egy hétvégi nap délelőtti kínálatából két órát jelent, amely nem mond-

76   Például a gyermekműsorokra vonatkozó reklámkorlátozások elkerülése miatt nem jelöli gyermekműsorként a műsorszámot. 
Németországban bevett gyakorlat, hogy a gyermekműsorokat inkább családiként sorolják be. 

77   A célcsoport affinitása (AFF–Affinity): a vizsgált célcsoportnak az esemény közönségében lévő aránya a célcsoportnak a min-
tabeli arányhoz viszonyítva. A program közönségprofilját jellemző adat, mely azt fejezi ki, hogy az adott célcsoport a műsor 
közönségében jobban vagy kevésbé van képviselve, mint a teljes mintában. A 100% feletti index-szel rendelkező célcsopor-
tok alkotják a műsor specifikus közönségét, tehát az e közönséget megcélzó reklámok, termékek a műsorhoz kapcsolódva 
jobb elérést biztosítanak. AFF=AMR% (célcsoport)/AMR (összes személy).
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4ható soknak annak tükrében, hogy a munkaszüneti napokon a 4-14 éves korosztály 
négy órát tölt tévénézéssel. A kiskorúakhoz szóló műsorok időtartama a teljes kínála-
ton belül csatornánként eltérő volt. Az élen a TV2 áll, amely a vizsgált időszakban su-
gárzott és kifejezetten gyermekeket célzó teljes műsoridő egynegyedét tudta a ma-
gáénak, ami a saját kínálatát alapul véve 55 százaléknak felelt meg. Valamelyest le-
maradva teljesített a másik országos földi szórású kereskedelmi csatorna, az RTL Klub. 
Műsorának szintén tetemes részét (41%)  az explicite kiskorúakhoz szóló műsorok al-
kották, hozzátéve, hogy a Forma-1-es futam több mint négy órás közvetítésének saj-
nálatos módon éppen a gyermekekhez szóló műsorok estek áldozatául. A közszolgá-
lati műsorszolgáltatóknál igen kedvezőtlenül alakultak az arányok, egyedül a Duna 
TV emelkedett ki erőteljesebb – a két piacvezető kereskedelmi kínálatot megköze-
lítő nagyságú – választékkal (70 . ábra). A teljes gyermekműsor-kínálat 23 százaléka 
esett a műholdas csatornára. A potenciálisan legtöbb nézőhöz eljutó földi terjeszté-
sű országos közszolgálati csatorna mindössze kilenc százalékkal járult hozzá a válasz-
tékhoz, s ez az arány megegyezik a Viasat3 kereskedelmi műsorszolgáltatóéval, mi-
közben az utóbbi kapcsán a közszolgálati célok megvalósítása nem kérhető számon. 
Az MTV két csatornájánál a kiskorúak szórakoztatására és nevelésére szánt műsorok 
együttes időtartama alig haladta meg a TV2 kínálatában elfoglalt mértéket. 

70. ábra – Az explicit tartalom időtartam szerinti megoszlása

A kiskorúakhoz szóló műsorszámok megoszlása célcsoport szerint is differenciált 
képet mutatott. A két országos földfelszíni terjesztésű kereskedelmi csatorna a vizs-
gált időszakban nem kínált explicit ifjúsági műsorokat, míg a Viasat3 a kisebbek igé-
nyeit hagyta figyelmen kívül. A közszolgálati televíziók láthatóan igyekeztek mind-
két korosztályt kiszolgálni, azonban időtartamukat tekintve – a Duna TV kivételével 

– csak igen visszafogottan. Bár felmérésünk kizárólag a szombat-vasárnap délelőtti 
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időszakra korlátozódott, az eredmények alátámasztják az országos televíziós műsor-
szolgáltatók műsorkínálatát feltérképező vizsgálat megállapításait, miszerint „az ifjú-
sági- és gyermekfilmeket immár „kihalóban lévő” műsortípusnak tekinthetjük. E kate-
gória szerepe, súlya több éves folyamatos csökkenés után elérte a mélypontját (4%). 
A csatornák műsoridejét tekintve a gyerekeknek a Duna TV, a TV2 és az RTL Klub su-
gárzott magasabb arányban programokat, ezzel szemben az MTV1 és az MTV2 lé-
nyegesen kevesebb műsoridőt fordított a kiskorúakra (71 . ábra).”78 

71. ábra – Az explicit kínálat összetétele

explicit versus implicit kínálat
A kifejezetten a kiskorúaknak szánt műsorok kapcsán nem feltétlenül mondható el, 
hogy valójában ők alkotják az adott műsorszám specifikus közönségét. Ezért diffe-
renciáltunk explicit és implicit kínálat között. Míg az explicit kínálat a gyermekeknek, 
ifjúságnak szóló műsorok arányát tartalmazza az adott csatorna kínálatában, az af-
finitás-index alapján kiszámolt hányad megmutatja, hogy a kiskorúak célcsoportja a 
műsorok mekkora részében volt felülreprezentálva. Az implicit kínálatot a csator-
na vizsgált időszakában sugárzott műsoraira vetítve állapítottuk meg, mely így egy-
aránt tartalmazza a kifejezetten a kiskorúakhoz szóló, a fiatalabb közönségnek szánt, 
azonban ekként nem jelölt, illetve a felnőtt közönség igényeire szabott műsorszá-

78  ORTT: Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban. 
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4mokat. A nézettségi adatokra támaszkodó elemzés rendre a két piacvezető kereske-
delmi csatorna hegemóniáját állapította meg a fiatal közönség körében, de ezt tá-
masztotta alá a kiskorúak kommunikációs és médiafogyasztási szokásait feltáró Szon-
da Ipsos vizsgálat, a KidComm 2008 is. Az abszolút kedvencnek számító RTL Klub a 
gyermekműsorok tekintetében is a legnépszerűbb műsorszolgáltatónak nevezhető. 
A gyermekműsorok 100 százalékában felülreprezentált a kiskorú célcsoport, a teljes 
kínálatra nézve arányuk 90 százalék körül mozog. Jól teljesített ezen a téren a TV2 is, 
a csatorna hétvégi műsorait a gyermeksávon túl is hűen követi a fiatal közönség. A 
középmezőnyt a Duna TV foglalja el, a többi csatorna ellenben – műsorainak arányát 
tekintve – kevéssé támaszkodhat az ifjú korosztály érdeklődésére. Az eredményekből 
többek között arra következtethetünk, hogy az MTV1 az explicit kínálaton kívül nem 
rejt további potenciált a gyermekek és az ifjúság számára, az elsősorban kiskorúakból 
álló közönség csupán a kifejezetten nekik szánt műsorokra tart igényt. Ennek éppen 
az ellenkezője figyelhető meg a Viasat3 kapcsán, ahol az implicit kínálatból mindösz-
sze öt százalék esik a műsorszolgáltató által az ifjúságnak szánt műsorokra, a célcso-
port sokkal inkább más műsorokat részesít előnyben (72 . ábra).

72. ábra – A gyermek és ifjúsági műsorok aránya a csatornák kínálatában

A kifejezetten a fiatal korosztályhoz szóló – s ekként is jelölt – műsorszámok mellett 
további 40,4 órát fogtak át az elsősorban a célcsoport által nézett tartalmak, vagyis 
az általunk implicit kínálatként aposztrofált műsorok. Bár a teljes kiskorúakat célzó kí-
nálat nem elhanyagolható részét képviselték, hozzá kell tenni, hogy 70 százalékban a 
két földfelszíni terjesztésű kereskedelmi csatorna műsoraiból tevődött össze a csoport. 
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A televízió két alapvető funkciójaként a szórakoztatást és a tájékoztatást szokták 
megnevezni. A néző, legyen idős vagy fiatal, elsősorban kikapcsolódni és informálód-
ni szeretne, ha eltérő mértékben is. A műsorszámok műfaji megoszlásában a gyerme-
keknek szánt kínálaton belül az animációk domináltak – szinte kizárólag rajzfilmek. 
A programok 69 százaléka ebbe a műsorkategóriába tartozott. Ugyanakkor egyálta-
lán nem voltak jelen a műsorszolgáltatók által prezentált műsorokban az informáci-
ós-szolgáltató magazinok, melynek hiányát a fiatal korosztály kényszerűen a felnőtt 
magazinműsorokkal igyekszik pótolni (73 . ábra). 

73. ábra – A műsorszámok műfaji megoszlása 

 

 
Explicit kínálat (n=234) Implicit kínálat (n=115)

A műsorszámok gyártási típusának, illetve helyének jelentősége abban áll, hogy 
támpontot nyújt a tekintetben, hogy a műsorszámok mennyire állnak közel vagy tá-
vol a fiatal közönséget közvetlenül körülvevő világtól, s tapasztalatoktól. A kereske-
delmi csatornák explicit kínálatát kizárólag vásárolt műsorok alkotják, saját gyártású 
programok számottevő mértékben egyedül a Duna TV-n vannak jelen. Az explicit 
kiskorú közönségnek szánt műsorok mindössze 17 százaléka készült hazai gyártásban, 
több mint fele a tengerentúlról, elsősorban az USA-ból érkezett. A két nagy keres-
kedelmi csatorna explicit kínálatában magyar gyártású műsorok egyáltalán nem vol-
tak, hazai produkciókkal a fiatalok kizárólag az implicit kínálaton keresztül találkoz-
hattak. Az európai kultúrkörtől távol eső, ezért a fiatalabb közönség számára nehe-
zen értelmezhető távol-keleti rajzfilmek kizárólag az RTL Klub kínálatát jellemezték. 

A vizsgált csatornák explicit kínálatának 86 százalékában elsődlegesen a gyermek szó-
rakoztatása volt a cél. A két kereskedelmi műsorszolgáltató, az RTL Klub és a Viasat3 kí-
nálatából teljes mértékben hiányoztak az elsősorban gyakorlati ismereteket közvetítő, 
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4illetve a gyermekek tárgyi tudását növelő műsorok. Bár az utóbbiak néha feltűntek a 
közszolgálati csatornákon, ám valójában csak az implicit kínálatban kaptak kiemelt he-
lyet. A gyermekek által választott, tehát az implicit kínálatban a szórakoztató műsorok 
aránya 42 százalék volt – szemben az explicit kínálat 86 százalékos értékével –, de közel 
ennyit (39%) tett ki a hétköznapi ismeretekkel, valamint az inkább „klasszikus” infor-
mációkkal szolgáló programok súlya is. Azok a műsorok, amelyek kombinálták a szóra-
koztató és az informáló elemeket (pl. vetélkedők, kvízműsorok, főzőműsorok sztárok-
kal), illetve amelyek az ismeretterjesztés mellett praktikus tanácsokkal látták el a néző-
ket (pl. utazási magazinok), esetleg fejlesztették a kreativitásukat, nem elhanyagolható 
részét képezték a kínálatnak – ezeket vegyes típusként kódoltuk. Igaz, e műsortípusok 
is inkább az implicit kínálatban fordultak elő, itt a műsorok közel egyötödét tették ki, 
szemben a kifejezetten gyermekeknek szóló választék mindössze hat százalékos része-
sedésével. Fontos megjegyezni, hogy az implicit kínálat kapcsán kiemelt szereppel bír a 
csatornahűség, hiszen a fiatal közönség az információs műsorok iránti igényeit elsősor-
ban azon csatornák kínálatából elégíti ki, amelyeket egyébként is a legszívesebben néz. 

A gyermek- és ifjúsági műsorok a témák igen széles skáláját kínálják, hiszen a fia-
talok rendkívül kíváncsiak és érdeklődőek, legyen szó kalandos történetekről, embe-
ri kapcsolatokról vagy csupán a mozgalmas hétköznapok élményeiről. Az izgalmas 
események elbeszélésén túl, a televízió egyéb fontos tartalmakat is közvetít a fiatal 
nézőknek, megismerteti őket más nemzetek gyermekeinek szokásaival, magyaráz-
za a modern kor technikai vívmányait, vagy a klasszikus értelemben oktat a zene él-
vezetére, táncra – néhány példát említve a mintánkba került műsorokból. A televí-
zió az ismeretszerzés, a művelődés fontos tárházaként szolgálhat, segítheti a tanulást, 
és előmozdíthatja a gyermek egészséges érzelmi, valamint értelmi fejlődését válto-
zatos műfaji és tartalmi kínálat esetén. Nem vitatván azt a tényt, hogy a főképp szó-
rakoztatást kínáló műsorok is számtalan hasznos információt rejthetnek, azon mű-
sorok aránya, amelyek előterében az ismeretek bővítése áll, az eredmények szerint 
igen alacsonynak mondható. Leggyakrabban kalandos történetekkel találkozhattak 
a fiatal nézők (29%), de igen tetemes részét képviselték az explicit kínálatnak a hét-
köznapi kontextusban ábrázolt események (25%), amelyek az iskola, a barátságok, a 
szerelem körül zajlottak és különböző párkapcsolati, közösségi konfliktusokat, vala-
mint intrikákat állítottak a középpontjukba. Vizsgálatunk lehetővé tette, hogy össze-
vessük, mennyiben térnek el az adott kínálat témái a gyermekek által választott mű-
sorok kérdésköreitől. Az eredmény igen meglepő, hiszen a leginkább preferált kér-
dések az információs és szórakoztató elemeket egyaránt felvonultató magazinmű-
sorokban köszöntek vissza. A 4-14 éves lányok között kedveltek voltak a főzőműso-
rok, míg a fiúk a foci-összefoglalókat, az autós magazinokat részesítették előnyben, 
ezzel szemben az ifjú 13-17 éves korosztály többek között az utazási magazinok, a 
sport összefoglalók és az életmód magazinok közül válogattak. Érdemes megjegyez-
ni, hogy ugyancsak az implicit kínálat révén juthatott a fiatal közönség olyan isme-
retterjesztő műsorokhoz, amelyek középpontjában a természet, az állatvilág állt. A 
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hétköznapi történések iránti érdeklődés észlelhető volt a kiskorúak választásaiban is 
– bár az explicit kínálathoz mérten jóval kisebb mértékben –, ugyanakkor jóval erőtel-
jesebben jelentkezett a harc- és akcióorientált műsorok iránti igény. 

A gyermek- és az ifjúsági műsorok több mint kétharmada a jelenben, mindenna-
pi, megszokott környezetben játszódott, vagyis a műsorokban látottak gyakorta vol-
tak a néző saját helyzetére vonatkoztathatók. Viszonylag ritkán fordult elő a kínálat-
ban olyan történet, amely nem a jelenhez kötődött, de amennyiben ilyen mégis meg-
jelent, úgy leginkább nem beazonosítható időben játszódó cselekményről volt szó, 
mint például a mesék. Ennek megfelelően az események helyszíne is – ha eltért az 
átlagosnak, hétköznapinak mondhatótól – leginkább képzeletbeli, nem a valóságot 
tükröző, reális környezetet mutatott, amint az a rajzfilmeknél megszokott. 

Végül az idő és a helyszín mellett a műsorszám recepciója és feldolgozása szempontjá-
ból lényeges információval szolgálhat a főbb szereplők személye is. Köztudott, hogy a gyer-
mekek könnyen azonosulnak a televíziós hősökkel, amelyek szórakoztatnak és ismereteket 
közvetítenek, egyúttal normák, értékek, nemi szerepminták fontos közvetítőjeként tűnnek 
fel. A színvonalas gyermekműsorok kapcsán gyakorta megfogalmazott elvárás, hogy a sze-
replők gyermekek legyenek, akik gyermekként is viselkednek. A kifejezetten a kiskorú kö-
zönségnek szánt produkciók esetében tízből háromnál fordult elő, hogy a hős a célközön-
ség korosztályából került ki. Az ifjúsági tévésorozatok természetszerűleg gyakrabban tettek 
eleget ennek a kívánalomnak, mint a rajzfilmek, melyek figurái közt sűrűn találtunk embe-
ri tulajdonságokkal rendelkező állatokat, illetve képzeletbeli lényeket. 

9 .5 . az rttv . 5/a . § (2) és 5/c . § bekezdéseiben foglaltak megsértése az országos, 
körzeti és helyi televízióknál, saját jegyzőkönyveik ellenőrzése alapján 
Az ORTT 2002 utolsó negyedévében – válaszul a módosított médiatörvény által te-
remtett kihívásokra – folyamatos adatszolgáltatásra kötelezte az országos, körzeti és 
helyi televíziós műsorszolgáltatókat. 2003 óta a médiumok által megküldött jegyző-
könyvek alapján a hatóság rendszeresen vizsgálja, hogy a televíziók a műsorszámai-
kat és azok műsorajánlóit az általuk jelölt korhatári kategóriának megfelelő időpont-
ban tették-e közzé, továbbá a kiskorúaknak szánt, és egyes korhatári kategóriába sorolt  
műsorszámok megfelelő műsorkörnyezetben jelentek-e meg. 2008-ban a regisztrált 
törvénysértések száma megduplázódott az előző évhez képest. A műsorszolgáltatók 
közül elsősorban az országos kereskedelmi médiumoknak okozott nehézséget a rendel-
kezések betartása. Az I. korhatári kategóriába sorolt, tehát gyermekeknek készült prog-
ramok nem megfelelő műsorkörnyezetben történő sugárzása a TV2 sajátossága volt. 

Az ORTT 2002 utolsó negyedévében – válaszul a megváltozott médiatörvény által te-
remtett kihívásokra [1497/2002. (X. 17.) sz. határozat] – folyamatos adatszolgáltatásra 
kötelezte az országos, körzeti és helyi televíziós műsorszolgáltatókat. Az állandó infor-
mációközlés bevezetésével együtt járó technikai és adminisztratív problémák leküzdé-
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4sét követően – számos műsorszolgáltatónak problémát jelentett a feladat tárgyi és hu-
mán erőforrás igényeinek biztosítása – 2003 végére készen álltak az adatok a komplex, 
az Rttv. 5/C. §, valamint az 5/A. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenőrzésére 
koncentráló elemzéshez79. Az említett időpont óta havi periodicitással lefolytatott vizs-
gálatok során több mint 60 televízió jegyzőkönyveit dolgozzuk fel80. 

2008-ban a vélelmezett törvénysértések száma megkétszereződött a megelőző év-
hez képest (2007: 62 eset, 2008: 131 eset). A legtöbb lehetséges normasértést 2008 jú-
niusában regisztráltuk, amely elsősorban a Story TV hibás műsorszerkesztési gyakor-
latának volt köszönhető, a médium a műsorelőzeteseit 38 esetben sugározta nem 
megfelelő időpontban (74 . ábra).

A III. vagy IV. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok helytelen időpontban tör-
ténő közreadásának frekvenciája az előző évhez viszonyítva emelkedett (2007: 8 eset, 
2008: 11 eset). 2008-ban a Filmmúzeum hat, a Pécs TV pedig öt alkalommal sugároz-
ta a törvényben meghatározott időpontnál korábban a magasabb korhatári kategó-
riába sorolt műsorszámait. A műsorajánlók nem megfelelő időpontban történő köz-
zététele 2007-hez képest nőtt (2007: 50 eset, 2008: 58 eset), és mindkét terminusban 
hat műsorszolgáltató valósította meg a törvénysértéseket.

Az I. kategóriába sorolt műsorszámok és műsorelőzetesek megfelelő programkör-
nyezetben történő sugárzásával összefüggésben [Rttv. 5/C. § (1)] az elmúlt esztendő 
során 55 törvénysértést tártunk fel – valamennyiért a TV2 programszerkesztőit ter-
helte a felelősség. 

74. ábra – A jegyzőkönyv-ellenőrzés során feltárt törvénysértések 2007-2008. között (esetszám)

79   A vizsgálat középpontjában a műsorelőzetesek és műsorszámok korhatári besorolása által definiált időpontokban történő 
közzététele (pl. 16-os korhatári megkötéssel rendelkező filmalkotás, valamint ennek ajánlója kizárólag este kilenc és reggel hat 
óra között tehető közzé), valamint az I. korhatári kategóriába sorolt gyermekprogramok korrekt programkörnyezetben törté-
nő közreadása áll (minden korosztály számára megtekinthető gyermekprogram nem adható közre II-es korhatári besorolás-
sal rendelkező műsorszámok vagy műsorelőzetesek között).

80   Megjegyezzük, a jegyzőkönyvek szerepe messze túlmutat a vizsgálat keretein, hiszen a dokumentumok segítségével napra-
kész információkkal rendelkezünk a műsorszolgáltatók programjainak számos más aspektusáról is. Meghatározhatjuk pl. a 
műsorszámok műfaji megoszlását, különböző kimutatásokat készíthetünk bizonyos hirdetések műsorba szerkesztési frekven-
ciájáról, ellenőrizhetjük a programok gyártási paramétereit stb.
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9 .6 . a testület által elrendelt rendkívüli vizsgálatok
Az ORTT-hez 2008-ban több állampolgári bejelentés érkezett a román joghatóság alá 
tartozó Cool Televízió, valamint a cseh joghatóság alá tartozó HBO-val kapcsolatban, 
amelyekben egyes műsorszámok nem megfelelő korhatári kategóriában és időpont-
ban történő sugárzását kifogásolták. A testületi döntést követően hat műsorszám 
elemzésére került sor. A Cool TV-n négy, az HBO-n pedig két bemutatott program 
korhatár-besorolását és sugárzási időpontját vettük górcső alá.

a cool televízió által közreadott south park c . animációs sorozat 
A műsorszám műfaját tekintve animációs sorozat, amely felnőtteknek készült. A rajz-
filmsorozat a coloradói South Park nevű városban élő négy alsó tagozatos fiú és 
családtagjaik, valamint a többi városlakó szürreális kalandjait mutatja be. A South 
Park-ot ért általános kritikák és bírálatok szerint a sorozat népszerűsíti az erőszakot, 
szélsőséges nézeteket terjeszt és morális vákuumot generál. A primitív képi megjele-
nítés mellett túlzottan leegyszerűsített módszert választ a társadalmi kötöttségek és 
tabuk megjelenítésére, melynek eszközei a közönséges, durva beszéd, a gondolko-
dást nem igénylő történetek, az erőszak, valamint a gyilkosság rendszeres bemutatá-
sa, dicsőítése. Az epizódokban rendkívül gyakran fordultak elő trágár szavak és obsz-
cén kijelentések. A hatást súlyosbítja, hogy a trágárságok és szexuális töltetű károm-
kodások legtöbbször gyerekek szájából hangzottak el, ugyanakkor a felnőttek is ká-
romkodtak, vagy szó nélkül hagyták a fülük hallatára elhangzó trágárságokat – ezzel 
mintegy jóváhagyva azokat. Problémát jelenthetett a 18 év alatti korosztály számára 
a téma feldolgozásának módja, az alkotók által használt művészi eszközök megértése. 
A film iróniája és abszurd humora csak a felnőtt nézőket segíti a történések, valamint 
a mondanivaló feldolgozásában, a 18 év alattiak számára azonban az abszurd hang-
vétel nehezen érthető. A fiatalok egy bizonyos érettségi szint alatt még nem feltét-
lenül képesek a hétköznapi, illetve a morbid humor közötti finom, vagy akár durva 
különbségtételre. A főszereplők magatartása elősegíthette az említett obszcén kife-
jezések fiatalkorúak élőbeszédébe történő beépülését, és az erre egyébként is fogé-
kony kamaszokat megerősíthette a rossz beidegződéseikben. A verbális agresszió ke-
zeléséhez megfelelő élettapasztalat szükséges, amellyel a 18 év alatti korosztály még 
nem rendelkezik. Megfelelő társadalmi ismeretek és élettapasztalat nélkül a műsor-
szám iróniája és humora nem érthető e korosztály számára, és ha a szatirikus hang-
vétel nem segíti értelmezni, megfelelő összefüggésbe helyezni az adott témát, akkor 
a fiatalkorú néző számára csak a puszta erőszak, a negatív magatartási minta dekó-
dolható. Különösen igaz ez „A vallás rabjai” epizód esetében, ahol bizonyos kulturá-
lis, vallási ismeretek nélkül az események nem érthetők, és így az epizód erősen anti-
szemita színezetet kap. (Az epizódot az HBO nem vetítette le antiszemita tartalmá-
ra hivatkozva.) A South Park két elemzett epizódja számos verbális és vizuális utalást 
tartalmazott erőszakra, valamint a bemutatott jellemek, a konfliktus-megoldási mó-
dok és a közvetített életszemlélet félreérthető volt, ezért indokolt lett volna a 22 óra 
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4után történő sugárzása, felhívva a nézők figyelmét arra, hogy a műsorszám tartalma 
miatt 18 éven aluli nézők számára nem ajánlott. A sorozatos állampolgári bejelenté-
sek nyomán a Testület megvizsgálta a rendelkezésére álló jogi eszközöket, tekintettel 
arra, hogy a műsorszolgáltató a fenti műsorszám közzétételével vélelmezhetően so-
rozatosan és súlyosan megsértette az Irányelv rendelkezéseit.

hBo-n sugárzott kígyók a fedélzeten c . akcióthriller 
A 2008. szeptember 5-én bemutatott Kígyók a fedélzeten c. akcióthrillert 20 órától 
sugározta a műsorszolgáltató 15 éven felüliek számára ajánlott korhatári kategóri-
ával megjelölve. Az IMDB (Internet Movie Database) adatai szerint a produkciót az 
USA-ban „R” jelöléssel vetítették a filmalkotásban előforduló szexuális jelenetek, a 
droghasználat, valamint a durva nyelvezet miatt. Brazíliában, Hollandiában és Német-
országban 16-os jelöléssel mutatták be. A Magyarországon kiadott Részletes rádió és 
televízió újságban a 20 órától kezdődő és a panaszos által kifogásolt műsorszám mel-
lett – vélhetőleg a magyar korhatár-besorolás szerinti – 16-os jelzés volt olvasható. A 
műsorszámot a Nemzeti Filmiroda a IV. kategóriába sorolta. A Cseh Köztársaság mé-
diaszabályozása nem különböztet meg korhatári kategóriákat, a törvényi rendelkezé-
sek szerint a műsorszolgáltatók nem sugározhatnak reggel hat és este tíz óra között 
olyan médiatartalmakat, amelyek károsan befolyásolhatják a kiskorúak fizikai, szel-
lemi, erkölcsi fejlődését. Amennyiben a műsorszolgáltatók este tíz és reggel hat óra 
között közzétesznek a fenti jellemvonásokkal rendelkező műsorszámokat, úgy prog-
ramba szerkesztésük előtt a fentiekben említett veszélyekre figyelmeztetniük kell a 
befogadókat, továbbá – televíziók esetében – piktogram útján is fel kell hívniuk a né-
zők figyelmét a műsorszám által megtestesített lehetséges veszélyekre. A „szimbó-
lumot” a program teljes időtartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn81. (A fen-
tieken túl, az uniós direktívának megfelelően, tilos pornografikus, az öncélú erősza-
kot terjesztő szcénák, valamint az emberi méltóságot figyelmen kívül hagyó jelene-
tek műsorba szerkesztése.) Az ORTT elektronikus levélben kereste meg a cseh mé-
diahatóságot, amelyben kérte, hogy világítsák meg az HBO klasszifikációs gyakorlatát. 
A válaszlevélben kifejtették, hogy a cseh műsorszolgáltatók a hatályos jogszabályok 
szerint nem rendelkeznek klasszifikációs kötelezettséggel. Amennyiben az HBO kor-
határi jelöléseket alkalmaz, azt szabadon, jogi kötelmek nélkül teszi. A fentiekre te-
kintettel nem rendelkeznek információkkal arról, hogy a műsorszolgáltató mi alapján 
sorolja be korhatár-kategóriákba a közzétett programjait.

Az elemzett alkotás műfaja akcióthriller volt. A filmnek már elkészülte előtt jelen-
tős rajongótábora alakult ki az interneten, a felhasználók kedvéért még a forgatás 
után is módosítottak bizonyos jeleneteken. A műsorszám egészét tekintve az erősza-
kos jelenetek volumene és gyakorisága indokolttá tette a 18-as korhatári kategóriá-
ba sorolást, tekintettel arra, hogy az erőszak, a kígyók halálos marásának ábrázolá-
sa az alkotás meghatározó eleme volt. A véres szcénák – a repülőgépen zajló jelene-

81  http://www.rrtv.cz/en/static/laws/BroadcastingAct_231_2006.pdf
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tek – folyamatosan követték egymást, amely állandó izgalomban tartotta a nézőket, 
és csak az utolsó percekben kerülhettek nyugalmi állapotba. A filmbeli akcióelemek 
mellett megjelent a droghasználat és a szexualitás is. Az emberre támadó kígyókról 
készült szcénák frekvenciája magas volt, az áldozatok szenvedése és ábrázolási módja 
indokolja a műsorszám magasabb korhatári kategóriába sorolását. A képi megjelení-
tés eszközei a félelemkeltést és a rémisztő hatás elérését szolgálták, hatásfokozó esz-
közként a kamera gyakran a mérges kígyó szemszögéből ábrázolta az ijesztő jelene-
tet, amint a „prédái” felé kúszott, ilyenkor az állat perspektíváját jelölendő, a képer-
nyő zöld színűre váltott, homályosan mutatta az embereket. A filmben ábrázolt jele-
neteknek magas realitásfoka volt. A bemutatott erőszakos, véres, olykor megrázó és 
félelemkeltő beállítások ábrázolásának intenzitása, valamint a műsorszám durva nyel-
vezete miatt az elemzett műsorszám IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

eljárási procedúra joghatóság hiányában
Mindkét műsorszolgáltató esetében – joghatóság hiánya miatt – a Testület nem tu-
dott eljárni a bejelentésekkel kapcsolatban, azonban az Európai Parlament és a Ta-
nács 1997. június 30-i 97/36/EK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy köz-
igazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenysé-
gére vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK taná-
csi módosított irányelv alapján az Rttv. 52/A. §-ában foglaltaknak megfelelően tájé-
koztathatta a műsorszolgáltatót, a román és cseh médiahatóságot, valamint az Euró-
pai Bizottságot. A megküldött tájékoztatás alapján az egyeztetés folyamatban van. 
Amennyiben a műsorszolgáltató a jogsértő magatartással nem hagy fel, a hivatko-
zott irányelv és az Rttv. vonatkozó szakaszai megfelelő jogi alapot képeznek ahhoz, 
hogy a műsor terjesztését a Testület meghatározott időtartamra felfüggessze. A Ma-
gyarországon sugárzott műsorok egy része külföldi joghatóság alá tartozó műsor-
szolgáltatóktól származik, a fentiekben ismertetett eljáráshoz hasonló esetekre a jö-
vőben is számítani lehet. Az ORTT, a cseh és a román médiahatóságok közötti jó 
együttműködés keretében e nem kívánt tartalmak kiváltása a hatósági procedúra lo-
gikáján túlmutató gyors eljárásokkal eredményesebb lehet.
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1.  a földfelszíni országos mûsorszolgál-

TaTók Tulajdonosi helyzeTe

A földfelszíni országos kereskedelmi műsorszolgáltatók közül az egyik rádiós (Da-
nubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.) és az egyik televíziós (MTM-SBS Zrt.) műsor-
szolgáltató tulajdonosi szerkezetét érintően történt változás. Mindkét műsorszol-
gáltató esetében a közvetett tulajdonosi struktúrával kapcsolatos módosulás kö-
vetkezett be. A változások, illetve az azokkal kapcsolatos műsorszolgáltatói teen-
dők a médiatörvényben foglalt előírásoknak megfeleltek.

danubius rádió műsorszolgáltató zrt .

I .
A Műsorszolgáltató 2007. december 5-én kelt bejelentésében tájékoztatta az ORTT-t 
a Műsorszolgáltató 2007. április 23-i és május 30-i közgyűlésein meghozott döntések 
következtében történt adatváltozások szerinti Alapszabály-módosításokról, valamint 
a 2007. november 5-i rendkívüli közgyűlésen meghozott döntések következtében 
történt adatváltozásokról.

Az említett Alapszabály-módosítások, illetve adatváltozások a következők:
1. A 2007. április 23-i közgyűlésen meghozott döntések alapján a Műsorszolgálta-

tó új igazgatósági tagja piotr j . kedra, akinek megbízatása a Műsorszolgáltató 2007. 
november 5-én megtartott rendkívüli közgyűlésen történő újraválasztást követően 
2008. november 18-ig tart.

ö t ö d i k  f e j e z e t

A mûsorszolgáltatók 
tulajdonosi helyzete 5
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2. A 2007. május 30-i közgyűlésen meghozott döntés alapján a Műsorszolgáltató 
nyomdai úton előállított részvényei dematerializálásra kerültek (a dematerializált 
részvények keletkeztetésének napja: 2007. október 19.).

3. A 2007. november 5-i rendkívüli közgyűlésen meghozott döntés értelmében a 
Műsorszolgáltató könyvvizsgálója megbízatása a 2007. évi számviteli törvény szerin-
ti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2008. augusztus 31-ig meg-
hosszabbításra került; egyidejűleg nagy tamás és Piotr J. Kedra igazgatósági tagok 
megbízatása is meghosszabbításra került, 2008. november 18-ig. (Ezek az adatválto-
zások nem tették szükségessé az Alapszabály módosítását.)

A Testület a 422/2008. (II. 8.) sz. határozattal tudomásul vette a Műsorszolgáltató ál-
tal bejelentett adatváltozásokat.

II .
A Műsorszolgáltató 2008. február 6-án, illetve február 21-én kelt bejelentéseiben tá-

jékoztatta az ORTT-t a Műsorszolgáltató 2008. január 29-én és február 6-án tartott 
közgyűlésein elhatározott – alábbi – adatváltozásokról.

1. A Műsorszolgáltató legfőbb szerve elhatározta az igazgatósági tagok visszahí-
vását, az igazgatóság megszüntetését és Bartucz László volt igazgatósági tag önál-
ló képviseleti joggal rendelkező vezérigazgatóvá három (3) évre (azaz 2011. január 
29-ig) történő kinevezését. (Ezek a döntések a műsorszolgáltatói legfőbb szerv 2008. 
január 29-i ülésén születtek.)

2. A Műsorszolgáltatót érintő közvetett tulajdonosi szerkezet a Copat Luxem-
bourg S. á. r. l., mint eladó és a Mezzanine Management Central Europe Investment 
S. A., mint vevő, illetve az Advent Danubius Cayman L. P., mint eladó és a Mezzanine 
Management Central Investment S. A., mint vevő között 2007. december 21-én 
létrejött részvény adásvételi szerződések alapján megváltozott: a Mezzanine 
Management Central Europe Investment S. A. 2008. január 29-i hatállyal megsze-
rezte a Copat Luxembourg S. á. r. l-tól a LEG 2003 Vagyonkezelő Zrt. alaptőkéjének 
99,95%-át megtestesítő 2002 db, egyenként 10 000 Ft névértékű dematerializált név-
re szóló törzsrészvényt. A Mezzanine Management Central Europe Investment S. A. 
az adásvételi szerződés keretében 2008. január 29-i hatállyal megszerezte az Advent 
Danubius Cayman L. P.-től a LEG 2003 Vagyonkezelő Zrt. alaptőkéjének 0,05%-át meg-
testesítő 1 db 10 000 Ft névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt, illetve 
a Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zrt. alaptőkéjének 0,05%-át megtestesítő 1 
db 10 000 Ft névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt. A Műsorszolgál-
tató nyilatkozott arról, hogy a fenti változás nem érintette közvetlen tulajdonosi vi-
szonyait, hiszen tulajdonosai továbbra is a Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zrt. 
és a LEG 2003 Vagyonkezelő Zrt., méghozzá a 2006. október 17-én bejelentett jegy-
zett tőkeszállításnak megfelelően kialakult arányban (99,99% és 0,01%-ban). (A Mű-
sorszolgáltató legfőbb szervének 2008. január 29-i ülése.)
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53. A Műsorszolgáltató legfőbb szerve több ponton módosította az alapszabá-
lyát, mégpedig a 2008. január l-jétől bevezetésre kerülő új TEÁOR ’08 tevékenysé-
gi körök meghatározásával, a felmentvény intézményének bevezetésével, a veze-
tő tisztségvezető cégcsoporton belüli tisztségviselésére vonatkozó szabályok hatá-
lyon kívül helyezésével, valamint a cégjogi közlemények közlésének jövőbeli módjá-
val kapcsolatban.

4. A Műsorszolgáltató tájékoztatta az ORTT-t, hogy az általa üzemeltetett műsor-
szolgáltatás (állandó megnevezése: Danubius Rádió) 2008. február 21-től új jelmon-
datot („Zene, amelyet mindannyian szeretünk. Danubius az én rádióm!”) használ, s 
kérte ennek Testület általi tudomásulvételét.

A Testület 655/2008. (IV. 9.) számú határozatával tudomásul vette a Műsorszolgál-
tató által bejelentett adatváltozásokat, és hozzájárult a műsorszolgáltatás új szignál-
jának bevezetéséhez.

III .
A Műsorszolgáltató 2008. június 30-án kelt levelében tájékoztatta az ORTT-t a Mű-

sorszolgáltató 2008. június 19-én tartott közgyűlésén elhatározott adatváltozásról. A 
Műsorszolgáltató új könyvvizsgáló választásával a cégjegyzékben és az Alapszabá-
lyában foglalt adatok módosítását igénylő döntést hozott.

A Testület az 1305/2008. (VII. 15.) sz. határozatával tudomásul vette a Műsorszolgál-
tató által bejelentett adatváltozást.

Iv .
A Műsorszolgáltató 2008. október 2-án kelt levelében tájékoztatta az ORTT-t a Mű-

sorszolgáltató 2008. június 30-i közgyűlésén meghozott döntések következtében tör-
tént adatváltozások alapján végrehajtott Alapszabály-módosításról.

A Műsorszolgáltató tájékoztatása szerint a MEZZ SPV Vagyonkezelő Zrt. a 2008. 
szeptember 15-én kelt – és a Műsorszolgáltató által 2008. szeptember 29-én elekt-
ronikusan kézhez vett – Cg. 01-10-0441191170. számú cégbírósági végzés értelmében 
2008. október 31-i hatállyal beolvad a Műsorszolgáltatóba. Az említett beolvadás a 
Műsorszolgáltató 2008. június 30-i közgyűlésén elfogadott alábbi adatváltozásokat 
eredményezte:

1. a Műsorszolgáltató jegyzett tőkéjének felemelése 20 000 000 Ft-tal, 120 000 000 
Ft-ra (a beolvadás előtti jegyzett tőke 100 000 000 Ft volt);

2. a részvényszerkezet megváltoztatása – a Műsorszolgáltató 2008. október 31-től 
12 000 db 10 000 Ft névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrész-
vénnyel rendelkezik (a beolvadás előtti részvényszerkezet 10 000 db 10 000 Ft névér-
tékű névre szóló dematerializált úton előállított részvényből állt);

3. a Műsorszolgáltató tulajdonosi szerkezetének megváltozása - a beolvadó MEZZ 
SPV Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli részvényese, a 
Mezzanine Management Central Europe Investment S. A., mint a Műsorszolgáltató 
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új részvényese került bejegyzésre, azaz a Műsorszolgáltató részvényesei 2008. októ-
ber 31-i hatállyal

a)  a Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zrt. 11 543 db 10 000 Ft névértékű név-
re szóló dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik, amely az alaptőke 96,1%-át 
képviseli,

b)  a Mezzanine Management Central Europe Investment S. A. 456 db 10 000 Ft 
névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik, amely az 
alaptôke 3,8%-át képviseli,

c)  a LEG 2003 Vagyonkezelő Zrt. 1 db 10 000 Ft névértékű névre szóló dematerializált 
törzsrészvénnyel rendelkezik, amely az alaptőke 0,01%-át képviseli.

A fenti adatváltozásokra tekintettel a Műsorszolgáltató Alapszabálya 2008. június 
30-án módosításra került.

A Műsorszolgáltató tulajdonosi szerkezete a 2008 . október 2-i bejelentés óta a kö-
vetkező:

cégnév tulajdoni arány

1. Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zrt. 96,19%

2. Mezzanine Management Central Europe Investment S.A. 3,80%

3. LEG 2003 Vagyonkezelő Zrt. 0,01%

Összesen 100,00%

sláger rádió műsorszolgáltató zrt .

A Műsorszolgáltató tulajdonosi szerkezete jelenleg a következő:

cégnév tulajdoni arány

1. Emmis International Holding B.V. 54,0%

2. Credis Suisse First Boston Radio Operating B.V. 20,0%

3. MEM Marquard Electronic Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 15,0%

4. Sláger Rádió Értékesítési Kft. 5,5%

5. CSFB Rádió (Hungary) Befektetési Kft. 5,5%

Összesen 100,0%

A Műsorszolgáltató 2007. december 18-án az alábbiakról tájékoztatta a Testületet:
1. Gary Kasseff igazgatósági tag 2007. november 29-ével lemondott tagságáról.
2. A társaság közgyűlése új igazgatósági tagot választott Korda Sándor személyé-

ben, és ezzel betöltötte az üres igazgatósági helyet.
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5A bejelentett változások 2008. január 17-én kerültek bejegyzésre a cégnyilvántar-
tásba.

magyar rtl televízió zrt .
A műsorszolgáltató tulajdonosi struktúrája 2008-ban nem változott, így az tovább-
ra is az alábbi:

cégnév tulajdoni arány

1. CLT-UFA S.A. 49%

2. IKO-Telekom Holding Részvénytársaság 31%

3. Pearsons Netherlands B.V 20%

Összesen 100%

mtm-sBs televízió zrt .
A Műsorszolgáltató közvetlen tulajdonosainak köre nem változott:

cégnév tulajdoni arány

1. MTM-TV2 Befektetési Kft. 16,00%

2. SBS Broadcasting Europe B.V 81,51%

3. Danube Broadcasting B.V 2,49%

Összesen 100,00%

I .
A Műsorszolgáltató 2007. december 27-én érkezett bejelentése arról tájékoztatja a 
Testületet, hogy 

1. a Műsorszolgáltatóban közvetett befolyásoló részesedéssel rendelkező 
ProSiebenSat.1 Media AG részvényesi struktúrája az alábbiak szerint változik:
-  A Lavena Holding 5 GmbH megszerzi a SAT.1 Beteiligungs GmbH-tól a ProSiebenSat.1 

Media AG törzs- és elsőbbségi részvényeinek l2%-t. A tranzakció következtében a 
Lavena Holding 5 GmbH tulajdoni hányada a Műsorszolgáltatóban a ProSiebenSat.1 
Media AG törzsrészvényeinek tekintetében 87,1%-ra, elsőbbségi részvényei tekin-
tetében 12,9%-ra növekszik. Ezzel egyidejűleg a SAT.1 Beteiligungs GmbH részese-
désének mértéke mindkét típusú részvény vonatkozásában 12,9%-ra csökken.

-  A fenti tranzakciót követően a SAT. l Beteiligungs GmbH megszerzi a saját maga ál-
tal kibocsátott részvények azon 48,19%-át, mely részvények jelenleg nem a Lavena 
Holding 5 GmbH tulajdonában vannak.
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2. A bejelentés idején még alapítás és bejegyzés alatt álló Administratiekantoor 
Lavena (Lavena Foundation) megszerzi a Műsorszolgáltatóban közvetett befolyás-
sal rendelkező Lavena 1 S.á.r.l. részvényeinek 4,25%-át. Ennek eredményeként a 
Lavena 1 jelenlegi részvényeseinek tulajdoni hányada arányosan csökken. A Lavena 
Foundationt azzal a céllal hozzák létre, hogy a ProSiebenSat.1 csoport menedzsment-
jének egyes tagjai közvetve részesedéshez jussanak a Lavena 1 S.á.r.l. társaságban, ez-
által közvetlenül érdekeltté váljanak a ProSiebenSat.1 csoport sikerében.

Az említett tranzakciók a bejelentés időpontjában még nem fejeződtek be, így a 
Műsorszolgáltató egyetlen okiratot sem csatolt a bejelentéshez, azonban nyilatko-
zott arról, hogy a tranzakciók lezárulását követően külön tájékoztatja a Testületet a 
befolyásoló részesedés megváltozásának végleges bekövetkezéséről, és egyidejűleg 
csatolja majd az ezt igazoló okiratok eredeti példányát.

3. A Műsorszolgáltató bejelentette továbbá, hogy változás következett be a 
ProSiebenSat.l Media AG alatti tulajdonosi struktúrában. Egyrészt, annak a két tár-
saságnak a neve, amelyek révén a ProSiebenSat l Media AG befolyásoló részese-
dést szerzett az SBS Broadcasting S.á.r.l.-ban, megváltozott: a korábbi ProSiebenSat.1 
Dritte Verwaltungsgesellschaft GmbH jelenlegi cégneve P7S1 Erste SBS Holding 
GmbH, a korábbi ProSiebenSat.1 VierteVerwaltungsgesellschaft GmbH jelenlegi cég-
neve P7S1 Zweite SBS Holding GmbH. Másrészt, a struktúrában egy szinttel lejjebb 
álló SBS Broadcasting S.á.r.l. beolvadt a P7S 1 Broadcasting S.á.r.l.-ba, ezáltal az SBS 
Broadcasting Holding I.B.V. új, egyedüli részvényese a P7S 1 Broadcasting S.á.r.l.

II .
A Műsorszolgáltató 2008. május 8-án – a 2007. decemberi és 2008. februári bejelen-
tések kiegészítéseként – tájékoztatta a Testületet a műsorszolgáltatóban befolyáso-
ló részesedéssel rendelkező SBS közvetett tulajdonosaiban végbement változásról.

A Műsorszolgáltató közvetett tulajdonosi struktúrája 2007. június-júliusában válto-
zott meg, amikor az SBS Broadcasting S.á.r.l. valamennyi részvényét – egy 2007. június 
27-én kötött megállapodás alapján – a ProSiebanSat.1 Dritte Verwalttungsgesellschaft 
mbH és a ProSiebanSat.l Vierte Verwalttungsgesellschaft mbH szerezte meg. (Ez sze-
repel a 2007-ről szóló OGY beszámolóban.)

A jelenleg is fennálló tulajdonosi szerkezet szerint a tranzakcióval érintett SBS 
Broadcasting Sá.r.l., az SBS Broadcasting Holding I.RY.-n, az SBS Broadcasting II. B.V.-n 
és az SBS Broadcasting Europe RV.-n keresztül rendelkezik közvetve 81,5%-os befo-
lyásoló részesedéssel a Műsorszolgáltatóban. A tranzakció az SBS Broadcasting Sá.r.l. 
tulajdonosi szerkezetében idézett elő változást oly módon, hogy az SBS Broadcasting 
S.á.r.l. szintje alatti struktúra szintén változatlan maradt.

A tranzakciót követően az SBS Broadcasting S.á.r.l. és annak leányvállalatain keresz-
tül az alábbi társaságok szereztek az Rttv. 2. § 3. pontja alapján befolyásoló részese-
dést a Műsorszolgáltatóban:
– ProSiebenSat.l Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH
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5– ProSiebenSat.l Vierte Verwaltungsgesellschaft mbH
– ProSiebenSat.l Media AG
– Lavena Holding 5 GmbH/SAT. 1 Beteiligungs GmbH
– Lavena Holding 4 GmbH
– Lavena Holding 3 GmbH
– Lavena Holding 2 GmbH
– Lavena Holding 1 GmbH
– Lavena 3 S.á.r.l.
– Lavena 2 S.á.r.l.
– Lavena 1 S.á.r.l.
– Permira IV. L.P. 2 (Guemsey L.P.)
– KKR Glory (European II) Limited
– KKR European Fund II, Limited Partnership

2007 decemberében kezdődött a ProSiebenSat. 1 Media AG részvényesi struktúrá-
jának a változása oly módon, hogy a SAT. 1 Beteiligungs GmbH megszerezte a saját 
maga által kibocsátott részvényeinek azon százalékát, amelyek nem a Lavena Hol-
ding 5 GmbH tulajdonában álltak. (lásd I. pont)

Ezt követően a részvényesi struktúra tovább alakult, és 2008. március 31-ével a SAT. 
1 Beteiligungs GmbH beolvadt a Lavena Holding 5 GmbH-ba, s ezáltal a társaság meg-
szűnt. A ProsiebenSat. 1 Media AG azon részvényei, amelyek fölött korábban a SAT.1 
Beteiligungs GmbH gyakorolt részvényesi jogokat, az átvevő Lavena Holding 5 GmbH 
tulajdonába kerültek.

A Testület az 1108/2008. (VI. 18.) sz. határozatával vette tudomásul a Műsorszol-
gáltató közvetett tulajdonosi szerkezetének 2007 decemberében kezdődött és 2008. 
március 31-én lezárult változásáról szóló bejelentést.

III .
A Műsorszolgáltató 2008. június 26-án bejelentette a Testületnek, hogy módosítani kí-
vánja az általa üzemeltetett TV2 elnevezésű csatorna azonosító logóját, azaz a kép-
ernyőn folyamatosan látható azonosító jelet), ideértve a csatorna azonosítási véd-
jegyét is.

A folyamatosan megjelenő azonosító jel fekete és piros ábrás ,,2” szám lenne, a mű-
sorszám elválasztó,illetve elkülönítő jelzés – a csatorna azonosítási védjegy – pedig e 
logó lenne a „tv2.hu” megjelöléssel kiegészítve.

A Testület az 1507/2008. (VIII. 27.) sz. határozatával hozzájárult a Műsorszolgáltató 
azonosítási jelének megváltoztatásához, továbbá a műsorszám-elválasztó csatorna 
azonosítójának a megváltozásához, és a szerződésmódosítást megküldte a Műsor-
szolgáltató számára.
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2.  a földfelszíni helyi és körzeTi mûsor-

szolgálTaTók Tulajdonosi helyzeTe

Az ORTT Irodája a 2008. év során létrejött 14 új műsorszolgáltatási szerződéssel együtt 
jelenleg több, mint 200 helyi és körzeti műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
műsorszolgáltatási szerződést kezel. A műsorszolgáltatási jogosultságok döntő több-
sége helyi műsorszolgáltatásra vonatkozik, a körzeti műsorszolgáltatások száma 25, 
amelyeknek nagyobb része Budapest vételkörzetben működik. 

A műsorszolgáltatók működési formájáról elmondható, hogy a helyi és körzeti föld-
felszíni műsorszolgáltatók döntő többsége korlátolt felelősségű társasági formában 
működik, csak egy kis részük – döntően a körzeti műsorszolgáltatók – működnek 
részvénytársaságként. A nem nyereségérdekelt, valamint a közműsor-szolgáltatók 
esetében előfordul az alapítványi és egyéb társadalmi szervezeti működési forma is. 
A külföldi tulajdoni részesedés néhány esetben, leginkább a körzeti műsorszolgáltatá-
si jogosultságok vonatkozásában fordul elő, ezen belül is főként a budapesti vételkör-
zetben működő műsorszolgáltatókra jellemző (Rádió Juventus Zrt., Rádió 1 Kft., Híd 
Rádió Zrt., Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.).

Önkormányzati tulajdonban lévő földfelszíni műsorszolgáltatók
Az Rttv. és az általános pályázati feltételekben (ÁPF) meghatározottak értelmében 
helyi, területi önkormányzat 100%-os tulajdonosa lehet egy műsorszolgáltatónak, il-
letve ha nem az, akkor a tulajdonost megillető szavazati jogokat úgy kell kialakítani, 
hogy az önkormányzati szavazati jogok legfeljebb 25%-ot érjenek el. Tekintettel a te-
levíziózás magas üzemeltetési költségeire, az önkormányzati tulajdoni forma tovább-
ra is elsősorban a helyi, városi televíziók esetében fordul elő.

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő földfelszíni műsorszolgáltatók:
1. Keszthelyi Városi Televízió Kft. (Balatonmáriafürdő) 24. csatorna
2. Csepp TV-Dél-Pesti Televízió Kft. (Budapest-Csepel) 11. csatorna
3. Cegléd Városi Televízió Kht. (Cegléd) 48. csatorna
4. Dabas Sportcsarnok Kft. (Dabas) 93,4 MHz
5. Debreceni Városi Televízió Kft. (Debrecen) 50. csatorna
6. Városi Televízió Eger Kht. (Eger) 50. csatorna
7. Promotion Service Kft. (Érd) 101,3 MHz
8. Gyöngyösi Városi Televízió Kht. (Gyöngyös) 27. csatorna
9.  Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház (Hajdúböszörmény) 35. csa-

torna
10. Hajdúszoboszlói Városi Televízió (Hajdúszoboszló) 39. csatorna
11. Szerdahelyi József Kht. (Hódmezővásárhely) 34. csatorna
12. Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és TV (Kalocsa) 34. csatorna
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513. Kapos Televízió és Rádió Kht. (Kaposvár) 42. csatorna
14. Somogy Média Kft. (Kaposvár) 91,2 MHz
15. Kecskeméti Városi Televízió (Kecskemét) 31. csatorna
16. Halas Televízió Kht. (Kiskunhalas) 31. csatorna
17. Művelődési Központ Kiskunmajsa (Kiskunmajsa) 88,2 MHz
18. Makó Városi Televízió Kht. (Makó) 51. csatorna
19. Miskolc Kommunikációs Kht. (Miskolc) 55. csatorna
20. Kanizsa Televízió Kft. (Nagykanizsa) 55. csatorna
21. Város-Kép Szolgáltató Kht. (Nyíregyháza) 39. csatorna
22. Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kht. (Nyíregyháza) 52. csatorna
23. Ózd Városi Televízió Kht. (Ózd) 51. csatorna
24. Telepaks Paksi Televízió Kht. (Paks) 31. csatorna
25. Pápa Városi Televízió (Pápa) 42. csatorna
26. Pécs Televízió Kft. (Pécs) 36.és 46. csatorna
27. Kör TV Ráckeve Kht. (Ráckeve) 50. csatorna
28. Salgótarján Városi Televízió Kht. (Salgótarján) 29. csatorna
29. Sükösdi ÁMK (Sükösd) 37. csatorna
30. Városi Televízió Százhalombatta Kht. (Százhalombatta) 48. csatorna
31. Városi Televízió Szeged Kht. (Szeged) 42. csatorna
32. Rádió Szentes Kht. (Szentes) 106,1 MHz
33. Fehérvár Televízió Kft.(Székesfehérvár) 48. csatorna
34. Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) 99,2 MHz
35. Szolnok Televízió Rt. (Szolnok) 59. csatorna
36. Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (Szombathely) 39. csatorna
37. Tapolcai Média Közalapítvány (Tapolca) 43. csatorna
38. Városi Televízió Várpalota (Várpalota) 43. csatorna
39. Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. (Veszprém) 42. csatorna
40. Zalaegerszeg Televízió Kft. (Zalaegerszeg) 51. csatorna

A részben önkormányzati tulajdonban lévő műsorszolgáltatók:
1. Mixolid Szolgáltató Zrt. (Budapest) 26. csatorna
2.  Gong Rádió Kft.(Csongrád) 87,6 MHz, (Gyömrő) 97,2 MHz, (Kecskemét) 96,5 MHz, 

(Kecel) 99,6 MHz 
3. Parti Rádió Kht. (Abádszalók) 98,2 MHz
4. Zemplén Televízió Kft. (Sátoraljaújhely) 50. csatorna
5. Szlovén Rádió Kht. (Szentgotthárd) 106,6 MHz
6. VIACOM Kft. (Szolnok) 92,2 MHz



a mûsorszolgáltatók tulajdonosi helyzete

346

3.  a mûholdas és vezeTékes mûsor-

szolgálTaTók Tulajdonosi helyzeTe

Az Országos Rádió és Televízió Testület az 1996. évi I. törvény 113. § (1) bekezdés alap-
ján nyilvános nyilvántartást vezet a vezetékes és műholdas műsorszolgáltatókról.

Valamennyi műholdas műsorszolgáltató zártkörű részvénytársasági formában mű-
ködik, az Rttv. előírásaival összhangban. A részvénytársaságok tulajdonosai között 
legnagyobb számban magánszemélyek vannak. A Hálózatos Televízió Zrt. tulajdono-
sai között zömében közhasznú és korlátolt felelősségű társaságok szerepelnek.

Nyolc műholdas műsorszolgáltató részvényesei között az alábbiak szerint találhatók 
nem magyar tulajdonosok:
–  a Z+ Zrt. esetében a Viva Fernsehen GmbH (DE--51063 Köln, Schanzenstr 22. ) tulaj-

doni hányada 99,62%, a Viva Media AG (DE--51063 Köln, Schanzenstr 22.) tulajdo-
ni hányada 0,38%;

–  az AGRO TV-ATV Zrt. esetében a Woodham Enterprise Ltd. (PA-Panama City, Pana-
ma No. 10. Elvira Mendez street Top Floor) tulajdoni hányada 26%; 

–  a Viasat Hungária Zrt. esetében az MTG Broadcasting AB (SE-Stockholm, 
Skeppsbron Box 2094 103 12 18.) tulajdoni hányada 95%;

–  a Filmmúzeum Zrt. esetében a Chellomedia CEE Holdco BV (NL-1119 PE Schiphol Rijk, 
Boeing Avenue 53.) tulajdoni hányada 100%;

–  az MTV Networks Magyarország Zrt. esetében az MTV Networks Productions 
B.V. (tt. Neveritaweg 6, 1033 WC Amsterdam, The Netherlands) tulajdoni hánya-
da 100%;

–  a TV Paprika Zrt. esetében a Chellomedia CEE HoldCo B.V. (NL-1119 PE Schiphol Rijk, 
Boeing Avenue 53.) tulajdoni hányada 100%;

–  Spektrum-TV Zrt. esetében a Chellomedia CEE Holdco BV  (NL-1119 PE Schiphol Rijk, 
Boeing Avenue 53.) tulajdoni hányada 100%;

–  Al Rasheed Media Network Zrt. – kizárólag külföldre irányuló műsorszolgáltatást 
végző műsorszolgáltató – esetében Ali Aljanabi 34%, Saad Aljanabi 33%, Abdallah 
Aljanabi 33%.

Az ORTT nyilvántartásában 2008. december 31-én 454 vezetékes műsorszolgáltató 
szerepelt. A műsorszolgáltatások jelentős része helyi jellegű. Működési formájuk te-
kintetében a következő megoszlás szerint lehet csoportosítani őket: 43,8%-uk gaz-
dasági társaság formájában működik, további 20% egyéni vállalkozó, míg a fennma-
radóak között zömében közalapítvány, egyesület, művelődési ház és könyvtár, iskola 
vagy közhasznú társaság található. A közműsor-szolgáltatók száma 131, a nem nyere-
ség érdekelt műsorszolgáltatóké 24, míg kereskedelmi műsorszolgáltatóké 299.
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Ebben a fejezetben a műsorszolgáltatók által az ORTT részére megküldött, a 2007. 
évi tevékenységükre vonatkozó beszámolók alapján készített számítások, elemzé-
sek, következtetések szerepelnek.

Az egyes szegmensek közül a 2007. évben a legnagyobb növekedést az internet 
érte el, nőtt a televízió eredménye is, azonban a rádió részesedése csökkent. A 
2007. évben a műsorszolgáltatók 63%-a nyereségesen működött, amelyek többsé-
ge továbbra is kereskedelmi jellegű, profit-orientált. 

A hálózatba szerveződést a műsorszolgáltatók 40%-a tartja megfelelő működé-
si módnak, amely arra utal, hogy a műsorszolgáltatók nagy részének gazdaságilag 
megéri a hálózatos szabályok, kötöttségek felvállalása.

A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló LXXIV. törvény módosí-
tása körében kiadott 2007. évi CLIV. törvény 9. § e) pontja értelmében 2008. de-
cember 31-ig az ORTT-nek minden esetben automatikusan el kellett utasítania az 
olyan kérelmeket is (mint kötelezettség enyhítésre irányulókat), amelyek a műsor-
szolgáltatási díj csökkentésére vonatkoztak.

1. a hirdeTési piac alakulása

A műsorszolgáltató szektor szereplőinek legfőbb bevételi forrása a hirdetési piac, a 
klasszikus reklámbevételek (spot), a szponzoráció, illetve a vállalatokkal kötött kom-
munikációs szerződések. Az érintettek erőteljes versenyt folytatnak a hirdetőkért, 
mindemellett törekszenek a kiemelkedő hatékonyság és teljesítmény elérésére, ezál-
tal versenyképességük növelésére. A műsorszolgáltatók becsléseinek, illetőleg a Ma-
gyar Reklámszövetség felméréseinek különbözősége többnyire abból ered, hogy a 
szereplők hajlamosak túlértékelni saját szegmensük szerepét, mivel igyekszenek mi-
nél előnyösebb képet felmutatni tevékenységükről.

h a t o d i k  f e j e z e t

A mûsorszolgáltatás 
gazdasági helyzete, 
pénzügyi feltételeinek 
alakulása 6
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Tekintettel a gazdasági év lezárásának időpontjára, jelen beszámoló készítésének 
időpontjában csak a műsorszolgáltatók által a 2007. évről szolgáltatott adatok állnak 
rendelkezésre, így részletesebb elemzés csak erre az évre vonatkozóan készíthető, a 
2008-as évre csak a várható tendenciákat jelezzük. 

A beszámolóban kitöltött pénzügyi adatok alapján a rádiós műsorszolgáltatók kö-
zül mindössze 37 részesül szponzori támogatásban, ami csak 17,2%-a a műsorszolgál-
tatóknak. E műsorszolgáltatók közül 3 kisközösségi formában működik. 

A helyi és körzeti médiapiac világában nem jelenik meg jelentős tényezőként a 
szponzori támogatás, aminek egyik oka az lehet, hogy a vállalkozások célja a piacra 
lépéskor az önálló, profitot hozó működés.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) nyolcadik éve végzi a nettó reklámköltés becslé-
sét.82 „A teljes reklámtorta 2007-ben csaknem ugyanannyival – összesen 10,7 milliárd 
forinttal – nőtt, mint 2006-ban, amikor a növekedés 10,3 milliárd forint volt.

A Magyar Reklámszövetség vizsgálatának eredménye alapján a hazai reklámköl-
tések egy év alatt 176,3 milliárdról 187 milliárd forintra növekedtek. Az MRSZ becs-
lése szerint a teljes reklámtorta a tavalyi 5,8%-os növekedéshez képest 2007-ben 
6,07%-kal nőtt.”

1. ábra

A teljes reklámtorta nagyságán túl a piac számára elsősorban a tortaszeletek nagy-
sága érdekes, vagyis az, hogyan oszlik meg az egyes médiatípusok között a hirdetők 
által reklámra költött pénz. 
„A szegmensek közül a rádión és a mozin kívül, minden más terület növekedést tu-
dott elérni abszolút értékben. A nyomtatott sajtó 4,72%-os bővüléséhez jelentősen 
hozzájárult az a módszertani váltás, hogy a 2007-es kutatásban olyan ingyenes lapok-

82  Magyar Reklámszövetség honlapja.
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6kal – elsősorban vidéki ingyenes lapokkal – bővült az adatszolgáltatók köre, amelyek-
kel korábban a kutatás nem számolt. 

A legnagyobb növekedést a szegmensek közül az internet érte el. A televízió ered-
ménye 4,1%-kal nőtt 2006-hoz képest. A közterületi reklám 4,89%-kal erősödött, míg 
a rádió közel ugyanennyivel csökkent. A mozi és a rádió részesedése nem csupán a 
reklámtortán belül, de abszolút értékben is csökkent. A rádió esetében ezt a vissza-
esést a vidéki rádiók erősödése sem tudta ellensúlyozni.”

1. táblázat

magyarország
reklám bevétel mrd ft

2006 2007 % növek .

Televízió 72,0 74,95 4,10

Sajtó 64,6 67,65 4,72

Közterület 19,0 19,93 4,89

Rádió 10,1 9,61 -4,85

Mozi 0,9 0,85 -5,56

Internet 9,7 14,01 44,43

Összesen: 176,3 187,0 6,07

2. ábra 

MRSZ becslés a 2006. évi reklámköltésekről MRSZ becslés a 2006. évi reklámköltésekről 
(nettó összeg) (nettó összeg)

Az MRSZ az alábbiakról ír: „A 2007. év nagy nyertese az internet. A Magyar Rek-
lámszövetség valós reklámköltési adatai szerint az elmúlt évben kizárólag az internet 
tudott nagyobb szeletet kihasítani magának a reklámtortából, mint 2006-ban. Az 
internet erősödése miatt a reklámtortában azok a médiaszegmensek is kisebb sze-
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letet hasítanak ki, amelyeknek az eredményei saját 2006-os teljesítményükhöz ké-
pest nőtt.”

nemzetközi kitekintés:
„A globális adatokat összegző tortát a magyarországi reklámtortával összevetve ér-
dekes képet kapunk. A 2007-ben Magyarországon legmarkánsabban növekvő szeg-
mens, az internet közelíti a globális reklámtortából kihasított szelet nagyságát. Míg 
világszinten 8,1, addig Magyarországon 7,5%-os súllyal szerepel. A televízió a magyar-
országi hirdetők számára még 2007-ben is fontosabb médiumnak számított, mint a 
médiatípus globális súlya. Míg a világ reklámköltéséből a televízió 37,7%-ot, addig a 
magyar reklámtortából 40,1%-ot hasított ki 2007-ben. A világ reklámköltésében a saj-
tó 40%-os részesedésével megelőzi a televíziót, míg Magyarországon 36,2%-os sze-
letével csak követi a legerősebb médiatípust. Érdekes adat, hogy a hazai reklámtor-
tában a közterület közel kétszer olyan nagy szeletet mondhat magáénak, mint a vi-
lágban. A rádió részesedése pedig több mint 3%-kal erősebb a világban, mint a ma-
gyar reklámtortában.”

prognózis a 2008 . évre83:
„Az adatszolgáltatók 98%-a azon a véleményen volt, hogy az internet szerepe 2008-
ban tovább erősödik. Háromnegyedük a televízió szerepének további növekedését 
prognosztizálta. A szegmensen belül elsősorban a kábel- és tematikus csatornák ere-
jének növekedését látták valószínűnek. A közterülettel kapcsolatban erősen megosz-
lott az adatszolgáltatók véleménye: a 2008. évre 50%-uk erősödést, míg a másik ha-
sonló méretű tábor stagnálást vizionált. A legnagyobb arányú csökkenéssel a rádió 
esetében számoltak. Az adatközlők 67%-a szerint a rádió 2008-ban még jobban visz-
szaesik.

Elemzők szerint a 2008. évben a világ médiaköltésére elsősorban az olimpia volt ki-
emelkedő hatással, olyannyira, hogy a Kínában rendezett nyári játékok hatására az 
előzetes becslések szerint mintegy 5-6%-kal nő a világ teljes reklámtortája. A reklám-
tortán belül a legnagyobb arányban az internet növekedését prognosztizálták.”

83  MRSZ felmérés, kutatás eredményei
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62.  helyi és körzeTi mûsorszolgálTaTók 

helyzeTe az éves beszámolók alapján

Törvény, illetve szerződéses kötelezettség alapján 2008. május 31-i határnapig ösz-
szesen 253 műsorszolgáltatónak kellett eleget tennie beszámolási kötelezettségé-
nek. Ezzel szemben 215 műsorszolgáltató (ebből 37 kisközösségi) tett eleget a 2007. 
évre vonatkozó e kötelezettségének. A beérkezett beszámolók közül 173 rádiós (he-
lyi, körzeti, kisközösségi), 42 televíziós műsorszolgáltató. 

2. táblázat

2007 . évről beszámolt nem küldött beszámolót Összesen

Helyi rádió 116 20 136

Helyi televízió 41 6 47

Körzeti rádió 20 1 21

Körzeti televízió 1 - 1

Kisközösségi 37 11 48

Összesen 215 38 253

A 2007. évi beszámolóban fel kellett tüntetni a bevételeket, kiadásokat és az elért 
eredményt. A beérkezett adatok alapján a műsorszolgáltatók közül 75 veszteséggel 
fejezte be az évet, 5 műsorszolgáltató esetén a bevételek éppen fedezik a kiadáso-
kat (de még nincs nyereség) és 135 műsorszolgáltató zárta nyereséggel a 2007. esz-
tendőt. Az alábbi diagram a műsorszolgáltatók tavalyi évben összesített eredményét 
ábrázolja az elért eredmények szerint:

3. ábra
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2007. év vonatkozásában a beszámolási kötelezettségüket teljesítő műsorszolgál-
tatók 63%-a nyereségesen működött, 35%-uk működése pedig veszteséggel zárult. 

2006. év tekintetében a műsorszolgáltatók működésének eredménye az alábbiak 
szerint alakult: a műsorszolgáltatók 61%-a nyereséget, 35% pedig veszteséget rea-
lizált.

Fentiek szerint a műsorszolgáltatók működésének eredményességét tekintve a 
2007. év nem hozott áttörést, a nyereséges/veszteséges műsorszolgáltatók arányá-
nak változása nem jelentős.

Külön kiemelendő viszont az a sajnálatos tény, hogy a beszámolási kötelezettségü-
ket teljesítő műsorszolgáltatók 35%-a, azaz minden harmadik műsorszolgáltató – a 
2006. év után – 2007. évben is veszteségesen működik.

A műsorszolgáltatók típus szerinti megoszlása 2007-ben az alábbiak szerint alakult: 
35 közműsor-szolgáltató, 48 nem nyereségérdekelt és 132 kereskedelmi műsorszolgál-
tató működött, ahogy ezt az alábbi kördiagram is szemlélteti. A műsorszolgáltatók 
többsége továbbra is kereskedelmi jellegű, profitorientált.

4. ábra

A beszámolók szerint 2007-ben 86 műsorszolgáltató a hálózatba kapcsolódás lehe-
tőségét kihasználva működik. A hálózatba szerveződést a műsorszolgáltatók 40%-a 
tartja megfelelő működési módnak, amely arra utal, hogy a műsorszolgáltatók nagy 
részének gazdaságilag megéri a hálózatos szabályok, kötöttségek felvállalása.

A beszámolók alapján egyértelműen kimutatható, hogy a rádiós és televíziós mű-
sorszolgáltatók közül a rádiók 31,2%-a, a televíziók 76%-a hálózatba kapcsolódás-
sal működik. Az adatok figyelembevételével megállapítható, hogy a televíziók közül 
mindössze 10 televízió, azaz e műsorszolgáltatók 24%-a szolgáltat egész műsoridejé-
ben saját műsort. A következő diagram ezeket az arányokat szemlélteti:
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65. ábra

3.  a 2007. évi cliv. Törvény haTása  
a mûsorszolgálTaTók részleTfizeTési  
és egyéb pénzügyi kérelmeire

A törvénymódosítás szerint 2008. december 31-ig a Testületnek nem áll módjában 
műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó pályázatot kiírni, befogadni, elbírálni, 
műsorszolgáltatási jogosultságot megújítani, műsorszolgáltatási szerződést kötni, il-
letve valamely kötelezettség alól mentesítő (pl.: a műsorszolgáltatás megkezdésének 
határidejét halasztó, műsorszerkezeti követelményeket enyhítő stb.), a műsorszolgál-
tatási díj összegét csökkentő, esedékességét módosító (pl.: részletfizetési megállapo-
dást kezdeményező) szerződést támogatni.

A jogalkotók az Országos Rádió és Televízió Testület jogosultságait korlátozták, így 
a Testületnek nem volt jogköre a műsorszolgáltatási szerződések tartalmának mó-
dosítására, illetve a műsorszolgáltatók által korábban vállalt kötelezettségek enyhí-
tésére.

A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, va-
lamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló 
2007. évi CLIV. törvény 9. § e) pontja szerint az Országos Rádió és Televízió Testület 
2008. december 31-ig nem változtathatta meg a műsorszolgáltatási szerződés tartal-
mát úgy, hogy „azzal a műsorszolgáltatót az általa korábban vállalt valamely kö-
telezettség teljesítése alól részben vagy egészben mentesítse, illetve a műsorszol-
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gáltató által fizetendő műsorszolgáltatási díj összegét csökkentse vagy esedékes-
ségét módosítsa.”

Ennek megfelelően az ORTT-nek minden esetben automatikusan el kellett utasíta-
nia azokat a  kérelmeket, amelyek a műsorszolgáltatási díj – mérlegelési jogkörbe tar-
tozó – csökkentésére vonatkoztak.

A törvény rendelkezései ellenére a szerződéses műsorszolgáltatók 2008. év során 
továbbra is – néhány műsorszolgáltató több alkalommal is – részletfizetési, kamattar-
tozás-elengedési és egyéb pénzügyi kérelmekkel fordultak az ORTT-hez, melyeket a 
Testület a törvény tiltó rendelkezése miatt kénytelen volt elutasítani.

Tekintettel arra, hogy a műholdas és vezetékes műsorszolgáltatók nem estek a 2007. 
évi CLIV. törvény hatálya alá, az ő részletfizetési illetve egyéb pénzügyi kérelmeiket a 
Testület be tudta fogadni.

4. mûsorszolgálTaTási díjTarTozások

Az ORTT 2008. év végén, mintegy 540 millió forintot tartott nyilván követelésként. 
E követelés-állomány jelentős részét továbbra is a műholdas műsorszolgáltatók tarto-
zásai jelentik, csaknem 280 millió forinttal, amely a teljes követelés 52%-a.

A jelzett összeg meghatározó hányadát három műsorszolgáltató tartozása teszi 
ki. A Minimax Rt. (134,3 millió forint) és a Musicmax Rt. (64,3 millió forint) külföldre 
helyezték át tevékenységüket. A TVegy Műsorszolgáltató Rt. (54,3 millió forint) már 
nem működik, felhalmozott tartozása behajtása érdekében, az ORTT követelését a 
műsorszolgáltatóval szemben elrendelt felszámolási eljárásban igyekszik érvényesí-
teni, amennyiben marad felosztható vagyon, úgy várható a követelés részbeni tel-
jesülése.

Az országos műsorszolgáltatók esetében csak fizetési késedelemről lehet beszélni, 
hiszen a felmerülő tartozásukat folyamatosan egyenlítik ki. Esetükben, a fizetési fel-
szólító levél kiküldése után, megtörténik a tartozás kiegyenlítése.

A földfelszíni műsorszolgáltatók tartozásai jelentik az össztartozás másik meghatá-
rozó részét (43%). E csoportból is kiemelkedő összegű tartozást halmozott fel – há-
rom frekvencián – az MTC Jonatán Kft. (106 millió forint). Az ORTT a műsorszolgál-
tató szerződéseit felmondta és felszámolási eljárást is kezdeményezett. Az eljárások 
folyamatban vannak.

A VI.3. fejezetben kifejtettek szerint az ORTT 2008-ban nem változtathatta műsor-
szolgáltatási szerződés tartalmát úgy, hogy azzal a műsorszolgáltatót az általa koráb-
ban vállalt valamely kötelezettség teljesítése alól részben vagy egészben mentesítse, 
illetve a műsorszolgáltató által fizetendő műsorszolgáltatási díj összegét csökkentse 
vagy esedékességét módosítsa.

A részletfizetési megállapodások hiányában több földfelszíni műsorszolgáltató is 
nagyobb összegű tartozást halmozott fel. Részben ez is magyarázatot adhat arra, 
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6hogy több évet vizsgálva, 2008-ban a helyi rádiók tartozásai felülmúlták a lényegesen 
nagyobb éves műsorszolgáltatási díjjal rendelkező körzeti rádiók tartozásait.

Az ORTT-nek számos esetben kellett a műsorszolgáltatási szerződést biztosító óva-
dékot leemelni, s nem egy műsorszolgáltatónak kellett felmondani a szerződését 
(MTC Jonatán Kft., Cervinus Kft., Led Bt.,), a műsorszolgáltatási díj nem fizetése vagy 
az óvadéki összeg feltöltésének hiányában. Három műsorszolgáltató esetében tör-
tént meg a benyújtott bankgaranciák lehívása (Hét Domb Kft., Radiocafé Kft., Ba-
kád Kft.). 

A vezetékes műsorszolgáltatókkal szembeni ORTT követeléseknek csaknem 85%-
át négy műsorszolgáltató tartozása teszi ki (5 csatorna Zrt., Villám Zrt., X Média Kft., 
Séd TV Kft.). A fizetési fegyelem ennél a műsorszolgáltatói csoportnál a legrosszabb, 
bár összegszerűségében nem képviselnek jelentős nagyságrendet. Jellemző az egy-
két negyedéves csúszás a befizetések tekintetében, melyek sokszor a 10 000 forin-
tot sem érik el.

Összességében megállapítható, hogy e műsorszolgáltatói csoportok tartozásainak 
jelentős részét – olykor 80-90%-át – három-négy – műsorszolgáltató tartozása te-
szi ki.

Az ORTT 2008. év végén aktuális halmozott műsorszolgáltatási díj követelés-állo-
mányának – műsorszolgáltató típusonkénti – százalékos megoszlását a következő 
ábra tartalmazza.

6. ábra – A műsorszolgáltatók tartozásának megoszlása
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5. „új magyarország” szpoTok

2007. év végétől kezdődően több műsorszolgáltató műsorszolgáltatásában volt látha-
tó és hallható az „Új Magyarország” szpot különféle, hosszabb-rövidebb változata. A 
szpotok közzétételét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) rendelte meg. 

Az „Új Magyarország” szpot kapcsán eltérő testületi döntések születtek. A Testület 
az adott szpot reklámblokkban történő közzétételét nem minősítette törvénysértő-
nek, más esetben viszont közérdekű közleményként értékelte azt, így annak reklám-
blokkban való közzétételét törvénysértőnek, azaz az Rttv. 15. § (1) bekezdésébe üt-
közőnek minősítette [417/2008. (II. 27.) sz. határozat; 594/2008. (III. 26.) sz. határozat].

A jelenség megítélésében a későbbiek során sem alakult ki szakmai konszenzus. Az 
ORTT szakértői a kétféle, élesen elkülönülő álláspont lényegi elemeinek bemutatásá-
val fogalmazták meg döntési javaslatukat. A testületi módosító indítványokban rög-
zített álláspontok alapján sem rajzolódott ki azonban egységes testületi álláspont. A 
Testület utoljára a 2008. június 5-i ülésen tárgyalt érdemben az „Új Magyarország” 
szpotok minősítésével kapcsolatban.

A Testület 5/9-es többséggel hozott döntése értelmében az „Új Magyarország” 
szpot reklámként való közzététele nem törvénysértő. Erre tekintettel az MTV Zrt. 
ügyében a Testület az „Új Magyarország” szpot kapcsán az Rttv. 15. § (1) bekezdé-
sének vélelmezett megsértése miatt az eljárás megszüntetéséről döntött [1014/2008. 
(VI. 5.) számú határozat], a Magyar Rádióban 2007 decemberében, 2008 januárjában 
és februárjában közzétett szpotok kapcsán a Testület nem fogadta el azt a javasla-
tot, amely törvénysértés [Rttv. 15. § (1)] megállapítását tartalmazta 1018/2008. (VI. 5.), 
1020/2008. (VI. 5.), 1022/2008. (VI. 5.) számú határozatok], és az Rttv. 15. § (1) bekezdé-
se megsértésének valószínűsítése miatt a műsorszolgáltatókkal szemben indított el-
járásokat megszüntette, továbbá visszavonásra került az M-RTL Zrt. műsorszolgálta-
tóval szemben hasonló eset kapcsán hozott 594/2008. (III. 26.) számú ORTT határozat. 

A testületi határozatokhoz Szalai Annamária testületi tag (SzA.-1106/2008.), 
Majtényi László elnök (E-244/08) és Timár János testületi tag (TJ-30/2008.) különvéle-
ményt fogalmazott meg. (A különvélemények terjedelme miatt jelen beszámolóban 
csupán azok kivonata olvasható.)

 majtényi lászló
„(…) Ha a közlemény állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől  
származik, és »a lakosság figyelmének felkeltését« szolgálja, azaz nem valamely 
konkrét, megnevezett közérdekű célt támogat, akkor kizárólag ingyenes közér-
dekű közleménynek tekinthető. Ha a közlemény tartalma valamely nem politikai 
közérdekű cél támogatása, népszerűsítése, és a műsorszolgáltató a közleményt el-
lenszolgáltatás fejében teszi közzé, akkor az kizárólag ellenszolgáltatás fejében 
nyújtható közérdekű közleménynek minősíthető. A definíció nem zárja ki, hogy 
az ilyen közlemény állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől szár-
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6mazzon. A »lakosság figyelmének felkeltéséhez« képest e kategória azzal a több-
lettel rendelkezik, hogy felismerhető, megnevezett közérdekű cél elérését támo-
gatja. (…)

A médiatörvény azt a szigorúbb értelmezést sem zárja ki, hogy az állami vagy 
önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közzétenni kívánt közérdekű köz-
lemény kizárólag ingyenes közleményként jelenhet meg. (…) A közérdekű közle-
mény a reklámhoz képest speciális közlemény-típus, arra a médiatörvényben meg-
határozott speciális szabályok irányadók. Ezt a megoldást, noha alkalmazása a po-
litikai marketinget megfelelően korlátozza, nem támogatom, mert a való élet jo-
gos igényeit viszont nem támogatja, a kormányzatok közhasznú kommunikációját 
aránytalanul elnehezíti. (…)

(…) nyitva áll az az értelmezés is, mely szerint a kormány (kormányszervek) nem 
politikai tartalmú, hanem közérdekű, közpolitikai üzenetei akár fizetett reklám-
ban is eljuttathatóak az állampolgárokhoz (amint utaltam rá, az ingyenes közér-
dekű közlemény közzétételében a szolgáltató nem érdekelt), azzal, hogy ez be-
leérthető a »kívánt más hatás elérését segíti elő« fordulatba, de azzal a korláto-
zással, hogy ez a médiatörvény ezt tiltó szabályai szerint, természetesen nem le-
het a mindenkori kormányt (és ezáltal a mögötte álló pártokat) népszerűsítő üze-
net. (…)

timár jános
„(…) A (…) közérdekű közlemények »a« csoportjába tartoznak – és így jogszserűen 
közzétehetők – azok a közlések, amelyek az uniós csatlakozás eredményeként 
megnyíló pályázati lehetőségeket ismertetik, erre hívják fel a figyelmet. De ide 
tartoznak azok a közlések is, amelyek a parlament vagy a kormány egyes intézke-
déseinek jobb megértését célozzák további információk hozzáférésének megjelö-
lésével. A közlésnél ilyen esetben a közzétételt kérő állami szervezetet kell meg-
jelölni és nem felel meg a jogszabálynak, ha ezt az adott kampányt szervező ügy-
nökség nevének megjelölésével helyettesítik.

Nem tartoznak ide azok a közlések, amelyek konkrét figyelemfelkeltést nem cé-
loznak. Azaz nem tartoznak ebbe a kategóriába azok a közlések, amelyek például 
a »Magyarország benned van« szlogent (és az ehhez kapcsolódó mögöttes tartal-
mat) közvetítik. (…) A közérdekű közlemények »b« kategóriájába tartozó közlé-
sek és a reklám fogalmánál szereplő elérni kívánt más hatás közötti különbséget a 
közlés tartalma alapján lehet megtenni. A műsorszolgáltató felelőssége, hogy el-
döntse egy adott közérdekűnek »tűnő« közlés esetén milyen jelentőséggel bír, mi 
az üzenete a közzétevő személyének. (…)

Egyetértek a Majtényi László által megfogalmazott különvéleményben foglal-
takkal, miszerint a »új Magyarország« típusú közlések közzététele az eddigi for-
mákban jogsértő, ezek jogszerűen nem is tehetőek közzé. Eltér azonban a véle-
ményem abban, hogy kormányzati, önkormányzati szervek fizetős formában köz-
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zétehetnek-e a rádióban, televízióban a közérdekű közlemények »b« kategóriá-
jába tartozó, nem politikai célú közleményt. Egy az új jelenségekre is reagáló jog-
szabályi rendezésig véleményem szerint a jelenlegi definíciókat szigorúan köve-
tő jogalkalmazás szolgálhatja a kiszámítható működést még akkor is, ha ez eset-
leg valamelyest szűkíti a médiapiacon meglepő források körét. Véleményem sze-
rint egy ilyen jogalkalmazás nem ellentétes az EU vonatkozó szabályaival, azok 
célját sem rongálja.

szalai annamária
„(…) csatlakozom Timár János (…) különvéleményében foglaltakhoz, mert az ab-
ban foglalt jogi érvelést helyesnek tartom.

Álláspontom szerint ugyanakkor a közérdekű közlemények közlésével kapcsola-
tos értelmezési problémák leginkább abból fakadnak, hogy nem tisztázódott, mit 
ért a jogalkotó nem politikai, közérdekű célon. 

(…) az európai uniós források esetében valószínűsíthetően az a hirdetés, ame-
lyik a pályázatok elérését, beadásának határidejét, a kiírt pályázatok tartalmát il-
letően ad információkat, az közérdekű közleménynek tekinthető; azonban az a 
hirdetés, amelyik csupán arról szól, hogy milyen sok európai uniós forrást bizto-
sít a kormány konkrét célok meghatározása nélkül, nagy valószínűséggel politikai 
célokat szolgál. Timár János különvéleményében foglaltakhoz hasonlóan ezért én 
is úgy gondolom, hogy kizárólag a jelenlegi definíciókat szigorúan követő jogal-
kalmazás a helyes.”

Az ORTT Irodája a jogi minősítés szakaszában –a következetes jogalkalmazás igé-
nyével – a júniusi döntést követően az „Új Magyarország” szpot reklámban történő 
közzététele miatt megindított eljárások  végzéssel történő megszüntetésére tett ja-
vaslatot.

Ezen előterjesztések kapcsán Szalai Annamária testületi tag fogalmazott meg mó-
dosító indítványt, melyben az alábbiakat fejtette ki:
„(…) az adott közlemény tartalma politikai célra irányul, ezért nem sorolható be 

sem a közérdekű közlemény, sem a klasszikus reklám kategóriájába. Egy olyan köz-
lemény, amelyik az európai uniós források elosztására irányuló pályázatok megis-
merési forrásairól, az ajánlatok beadási határidejéről, vagy a kiírt pályázatok tar-
talmáról ad információkat, közérdekű közleménynek lenne tekinthető, de az a 
hirdetés, amely mint jelen esetben is arról szól, hogy milyen sok európai uniós for-
rást biztosít a kormány (konkrét célok meghatározása nélkül), nagy valószínűség-
gel politikai célokat szolgál.

Klasszikus reklám pedig politikai célokra nem irányulhat, ezt mutatja az is, hogy 
az ilyen reklámokra a törvény létrehozta a politikai hirdetés definícióját. A politi-
kai hirdetés kategóriájába azonban a fenti közlés nem tartozhat, hiszen nem egy 
párt, politikai mozgalom, hanem a kormány, mint állami szervezet tevékenységét, 
céljait népszerűsíti.
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6Ez a kormányzati marketing tevékenység azonban a jelenleg létező törvényi ka-
tegóriákba nem illeszthető bele, illetőleg csak oly módon, ami feltételezi a jog-
sértés elkövetését is.

Álláspontom szerint a fenti közleményt a műsorszolgáltató jogsértő módon su-
gározta klasszikus reklám főcímek között, hiszen a klasszikus reklám fogalmába 
nem illeszthetők be a politikai célú kommunikációk.”

A Testület 2008. szeptember 3-i ülésén ismételten tárgyalt egy „Új Magyarország” 
típusú szpotról, amely a mikrohitelt népszerűsítette.

Szalai Annamária testületi tag módosító indítványában arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a műsorszolgáltató által sugárzott Új Magyarország szpot sem reklám-
nak, sem pedig közérdekű közleménynek nem tekinthető, mert konkrét közcélok 
megfogalmazása hiányában nagy valószínűséggel politikai célokat szolgál.  

Dr. Majtényi László elnök hangsúlyozta, hogy alapvetően egyetért a módosító indít-
vánnyal, leszámítva annak indokolását. Véleménye szerint a közlemény nem tartozik 
sem a közérdekű közlemény, sem pedig a politikai hirdetés törvényi fogalma alá. Az 
elnök szerint ragaszkodni kell az Rttv. fogalmi köréhez.

A testületi döntéshozatal során az idézett szpot kapcsán a jelzett jogértelmezési 
probléma nem rendeződött, a műsorszolgáltatóval szemben indított közigazgatási 
eljárás megszüntetésre került.

(A Testület ezt követően elrendelte a kérdéskörben korábban meghozott határozatok „történeti” feldolgozását. Az anyag vitája 

2009. évre halasztódott.)

6.  a Tv2 jóban rosszban c. napi sorozaTá-

nak vizsgálaTa (nfü-TámogaTás)

A Testület 1874/2008. (X. 16.) számú határozatával indított közigazgatási eljárást a TV2 
ellen a Jóban rosszban c. napi sorozat támogatása miatt. A Testület a hatósági ellen-
őrzést követően az Rttv. 18. § (3) bekezdés megsértését valószínűsítette azért, mert a 
sorozat részbeni finanszírozásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatáro-
zott EU támogatási cselekményszálat szőtt a műsorszolgáltató a történetbe.

Az ügy jogi megítélése korántsem egyszerű. Az eljárás során a Testületnek értékel-
nie kellett  a műsorral kapcsolatban az NFÜ és a TV2 által az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap terhére kötött koprodukciós szerződést, össze kellett vetnie az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonat-
kozó 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános rendelkezéseit, továbbá a Regionális Fej-
lesztési Alapra vonatkozó általános rendelkezések végrehajtásának szabályairól szó-
ló 1828/2006/EK bizottsági rendeletet és azt, hogy mindez miként viszonyul a hazai 
médiaszabályozáshoz.
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A Testület konzultációt folytatott a Fejlesztési Ügynökség szakértőivel, az EPRA út-
ján tájékozódott több európai ország médiahatóságánál arról, hogy okozott-e jogal-
kalmazói problémát az uniós kommunikációs kötelezettség és a nemzeti médiaszabá-
lyozás közötti esetleges eltérés vagy szabályozási hiányosság.

A műsor tartalmi vizsgálata során a Testület megállapította, hogy az NFÜ-t a soro-
zatba szőtt „uniós pályázati cselekményszál” nem népszerűsítette, ugyanakkor – más 
uniós tagállamok gyakorlatát is megismerve – nem fogadta el azt az érvet, miszerint 
az Európai Unió népszerűsítése, a tagságunkból fakadó tájékoztatási kötelezettség 
szükségszerűvé teszi az ilyen típusú kommunikációt.

A Médiatörvény alapelve a szerkesztői szabadság, és a Testület ezzel összefüggés-
ben értelmezte eddigi gyakorlatában a támogatás (Rttv.-ben meghatározott vagy at-
tól eltérő) lehetőségét, és alapvetésnek tekintette, hogy aki pénzt ad műsorkészítés-
re, ne szólhasson bele annak tartalmába, különösképpen állami szereplő ne befolyá-
solhassa a műsorokat. Így a Testület aggályosnak tartotta azt, hogy a Fejlesztési Ügy-
nökségnek a koprodukciós szerződés szerint olyan jogosítványai voltak, amelyek le-
hetővé tették a műsor tartalmába való beleszólást.

(A Testület által indított közigazgatási ügy lezárása 2009. február második felében várható.)
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1.  fonTosabb jogszabályválTozások  
2008-ban

A 2008. év folyamán több kísérlet is történt a médiaszabályozás átfogó jellegű 
átalakítására. Ennek ellenére csupán átmeneti jellegű jogszabályokat fogadott el 
az Országgyűlés, és ezek közül is csak az ORTT tagjai megbízatása megszűnéséről 
szóló törvény hatályosult, amely a médiarendszer tervezett átalakításának eseté-
re ír elő rendelkezéseket. Az érdemi jogszabályváltozásokat várhatóan 2009-ben 
fogadja el a jogalkotó, ezekhez alapot jelenthetnek a 2008-ban megjelent terve-
zetek.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes 
kérdéseiről szóló 2008. évi XI. törvény mellett meg kell említeni a médiaszolgál-
tatásokról szóló törvény tervezeteit, valamint a T/6829. számú törvényjavaslatot 
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról, melyet a 
köztársasági elnök véleményezésre az Alkotmánybíróságnak küldött meg. E jog-
szabályokról testületi álláspont, döntés nem született.

Az ORTT tevékenységét is érintő jogszabályváltozásokat tartalmaz a 2008. júni-
us 28-án kihirdetett két új törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető fel-
tételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes 
kérdéseiről szóló 2008 . évi xI . törvény elfogadását az tette indokolttá, hogy az Or-
szággyűlés ötpárti törvényelőkészítő bizottsága megkezdte egy új médiatörvény ter-
vezetének elkészítését. Ezzel – többek véleménye szerint – belátható közelségbe ke-

h e t e d i k  f e j e z e t

A mûsorszolgáltatási
rendszer 2008. évi
változásai 7
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rült egy teljesen új szabályozás bevezetése. A törvény az Rttv. hatályon kívül helye-
zésének esetére rögzíti az ORTT tagjai megbízatásának megszűnésével kapcsolatos 
kérdéseket, ezzel az Rttv. 37. § (1) bek.-ben szereplő jogviszony megszűnési jogcíme-
ket egészítette ki a jogalkotó.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 . 
évi xlvIII . törvény 2008. június 28-án lépett hatályba a gazdasági reklámtevékeny-
ségről szóló 1997. évi LVIII. törvény helyett és mellett.

A korábbi jogszabályban csak a dohányáru reklámjára vonatkozó előírások marad-
tak meg, míg az új szabályozásba átkerültek az általános reklámtilalmat előíró sza-
bályok, a burkolt reklámra, a fogyasztási kölcsön folyósítására, a külföldön szerve-
zett szerencsejátékra vonatkozó reklámok szabályozása pedig kikerült a törvényből.

Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások módosított tar-
talommal kerültek át az új szabályozásba, így az alkoholtartalmú italok reklámozásá-
nál – elsősorban a fiatalkorúak védelme érdekében – kibővült a szabályozás, és – a  
18. § (1) bekezdése szerint – nem lehet olyan reklámot közzétenni, amely 

d)  az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kap-
csolja össze,

e)  olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi 
vagy szexuális sikerhez,

f)  azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulaj-
donsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,

g)  azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok 
megoldásának eszköze lehet, vagy

h)  a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsú-
lyozza.

A fentieken túl az alábbi új reklámozási tilalmak kerültek be az új szabályozásba:
15. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állat-

viadal reklámja.
16. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.
17. § Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra 

alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.
20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan
a)  olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Tér-

ség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyú-
ló hatással rendelkezik,

b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez vagy tevékenységhez,
c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységéhez.
(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és szponzorálásra fordított 

kiadásainak összegét a tárgyévet követő év március 31-éig honlapján és legalább 
két országos napilapban közzéteszi.
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721. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére 
felszólító reklám.

(2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, 
amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

22. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját egészségügyi intézmény 
területén, épületének falán és kerítésén, valamint – az erre a célra kijelölt hely ki-
vételével – temető területén. E korlátozás nem vonatkozik a temetkezési szolgál-
tatók nevét és telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújtott szolgálta-
tás teljeskörűségére utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók megkülönböztetése 
nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az egészségügyi intézmény információs iro-
dájában elhelyezett tájékoztatóra.

(2) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban – a szolgáltató honlapján közzé-
tett reklám kivételével – csak a szolgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, 
elérhetőségének módja és időtartama, valamint a „temetkezés” szó, illetve a nyúj-
tott szolgáltatásoknak és azok díjának tárgyszerű – kegyeleti jogokat nem sér-
tő – felsorolása tüntethető fel.

Az új szabályok a gazdasági reklámtevékenységre, szponzorálásra, valamint az 
ezekre alkalmazott magatartási kódexekre vonatkoznak, a politikai és társadalmi 
célú reklámok nem tartoznak a körbe. Ugyanakkor a gazdasági reklám körében is le-
hetőséget teremt a jogalkotó  – törvény vagy annak felhatalmazása alapján rende-
let – egyes áruk reklámjára, illetve egyes kommunikációs eszközökben való közzété-
telre speciális szabályokat állapítson meg.

A megtévesztő reklám a vállalkozások közti kapcsolatra szűkül, magánszemély – 
miután kívül esik a gazdasági tevékenység körén – nem lehet „megtévesztett”.

Módosul a reklám célzottjának a megnevezése is: az eddigi fogyasztó helyett a 
„reklám címzettje” került be a fogalmak körébe. Reklám csak akkor tehető közzé, ha 
a reklámozó megrendeléskor a reklámszolgáltatónak – vagy ennek hiányában a köz-
zétevőnek – megadja a cégnevét, székhelyét és adószámát. Ha egy reklámozni kívánt 
áruhoz előzetes minőségvizsgálat szükséges, akkor a reklám közzétevőjének nyilat-
koznia kell arról, hogy ez megtörtént. Nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető 
közzé.

Korlátok közé kerül a direkt marketing. Magánszemélyeket reklámmal megkeresni – 
történjen az bármilyen eszközzel – csak akkor lehet, ha az illetők ehhez előzetesen ki-
fejezetten hozzájárultak. A direkt reklámban közölni kell a címet, ahol ez megtehető.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény rendelkezései mellett ugyancsak 2008. június 28-án lépett hatályba a fo-
gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008 . évi xlvII . törvény.

E törvény a fogyasztók érdekeinek fokozottabb és szélesebb körű védelmét segí-
ti elő, mint az azt megelőző 1996. évi LVII. törvény, azáltal, hogy részletesen megha-
tározza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat eseteit a reklámozás területén, an-
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nak felelősségi szabályait, illetőleg az eljáró hatóságokat, valamint e hatóságok által 
lefolytatott eljárások közös szabályait is.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén eljáró ha-
tóságok lehetnek a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

2.  a 2007. évi cliv. Törvény haTása a szer-
zôdésmódosíTásokra és a mûsorszol-
gálTaTási szerzôdések megújíTására

2 .1 . a helyi és körzeti műsorszolgáltatási szerződések módosítása, felmondása 
és megszüntetése
A 2007. évi CLIV. törvény számos műsorszolgáltatót negatív módon, kötelezettségei-
ket „bebetonozta”, tevékenységüket megnehezítette. 

Az ORTT-hez beérkező, a szerződéses kötelezettség csökkentésére irányuló műsor-
szolgáltatói kérelmek az alábbiak szerint összegezhetők. 

A 2007. évi CLIV. törvény alapján a Testület 2008. december 31-ig nem módosíthatta 
műsorszolgáltatási szerződés tartalmát úgy, hogy azzal a műsorszolgáltatót az általa 
korábban vállalt valamely kötelezettség teljesítése alól részben vagy egészben men-
tesítse, illetve a műsorszolgáltató által fizetendő műsorszolgáltatási díj összegét csök-
kentse, vagy esedékességét módosítsa.

Erre tekintettel a Testület az alábbi műsorszolgáltatók beadványai tekintetében a 
táblázatban felsorolt számú határozatokkal döntött arról, hogy a törvénymódosítás-
ra figyelemmel a kérelmeket nem áll módjában támogatni.
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7sorszám a kérelem tárgya testületi határozat

1.
A Radio Studio Kft. (Zalaegerszeg 95,3 MHz), és a Pelso Rádió Kft. 

(Balatonföldvár 88,2 MHz) kérelme a műsorszolgáltatás kezdésének 
halasztására

248-249/2008. (I. 30.) sz. 
ORTT határozat

2.
Az X-Treme Spoiler Bt. (Dabas 97,5 MHz) műsorszolgáltatás megkezdésének 

halasztása iránti kérelme tárgyában
701/2008. (IV. 16.) sz. 

ORTT határozat

3.
Az ARKADIA Parkszínpad Kft. kérelme kötbérfizetési kötelezettségének 

elengedésére
785/2008. (IV. 29.) sz. 

ORTT határozat

4.
A Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár 99,2 MHz) műsorterv módosítás 

iránti kérelme
1288/2008. (VII. 9.) sz. 

ORTT határozat

5.
A Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete (Kunszentmiklós 89,9 

MHz) műsorterv módosítás iránti kérelme tárgyában
1813/2008. (X. 1.) sz. ORTT 

határozat

6.

A Tiszavasvári Média Egyesület (Tiszavasvári 98,0 MHz) és a Vörösmárvány 
Művelődési Ház és Könyvtár (Tardos 107,4 MHz) kisközösségi 

műsorszolgáltatók kérelme a műsorszolgáltatás megkezdésének halasztása 
iránt

1868-1869/2008. (X. 14.) 
sz. ORTT határozat

7.
Az Európa Rádió Kht. (Nyíregyháza 100,5 MHz) kérelme a műsorszolgáltatás 

megkezdésének halasztása iránt
1770/2008. (IX. 24.) sz. 

ORTT határozat

A műsorszolgáltatási díjjal és egyéb tartozásokkal kapcsolatos kérelmek:

sorszám a kérelem tárgya testületi határozat

1. A Klubrádió Zrt. díjcsökkentési kérelme 85/2008. (I.9.) sz. ORTT határozat

2. A radiocafé Kft. (Budapest 98,6 MHz) díjcsökkentési kérelme 108/2008. (I.9.) sz. ORTT határozat

3. A Média 2004 Kft. (Debrecen 106,0 MHz) részletfizetési kérelme 250/2008. (I.30.) sz. ORTT határozat

4.
A Hét Domb Kft. (Kaposvár 102,6  MHz, Zalaegerszeg 88,9 
MHz) részletfizetési kérelme

387/2008. (II. 20.) sz. ORTT határozat

5. A Rádió Juventus Zrt. díjcsökkentési kérelme 424/2008. (II. 27.) sz. ORTT határozat

6. A Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz) részletfizetési kérelme 426/2008. (II. 27.) sz. ORTT határozat

7. A Juventus Rádió 100,2 Kft. részletfizetési kérelme 560/2008. (III. 19.) sz. ORTT határozat

8.
A Varage Kft. kérelme késedelmi kamattartozásának 
elengedésére 

739/2008. (IV. 22.) sz. ORTT határozat

9.
A Varage Kft. (Debrecen 92,3 MHz) részletfizetési kérelme 
tárgyában

1057/2008. (VI. 5.) számú ORTT 
határozat

10.
A Helikon Rádió Kft. (Kanizsa Rádió 98,6 MHz) díjcsökkentési 
kérelme

1651/2008. (IX. 3.) számú ORTT 
határozat

11. A radiocafé Kft. (Budapest 98,6 MHz) részletfizetési kérelme 1127/2008. (VI. 18.) sz. ORTT határozat
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2 .2 . a lejáró műsorszolgáltatási jogosultságok megújítása, a lejáró televíziós mű-
sorszolgáltatások helyzete
Az Rttv. 107. § (1) bekezdés értelmében a műsorszolgáltatási jogosultságok érvényes-
ségi idejük lejáratakor egy ízben 5 évvel megújíthatóak, amennyiben a műsorszolgál-
tatók megújításra vonatkozó szándékukat igénybejelentés formájában a lejárat előtt 
14 hónappal a Testületnek bejelentik, és működésük alatt nem követtek el súlyos vagy 
ismételt szerződésszegést. Amennyiben a megújítás az Rttv. 107. § szerint kizárt, a Tes-
tület a műsorszolgáltatási szerződés lejárata előtt köteles az adott jogosultságra vo-
natkozó pályázati felhívást közzétenni.

A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, vala-
mint az Rttv. módosításáról szóló 2007. évi CLIV. törvény 9. § (1) c) pontja értelmében a 
Testület 2008. december 31-ig a helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltatások kivé-
telével az Rttv. 107. §-a szerint nem újíthatott meg műsorszolgáltatási jogosultságot.

A Testület 2002. november 5-én kötött műsorszolgáltatási szerződést hét évre a Ti-
los Kulturális Alapítvánnyal (Tilos Rádió, Budapest 90,3 MHz). A szerződés alapján a 
jogosultság 2009. november 6-ig érvényes.

A Tilos Kulturális Alapítvány 2008. május 19-én érkezett levelében kérte jogosultsá-
ga 5 évvel történő megújítását. A kérelem a Testület 2008. június 11-i ülésén nem ka-
pott támogatást. Ezt követően, 2008. augusztus 29-én érkezett beadványában - az 
Rttv. 107. §-a szerinti határidőn belül - a Tilos Kulturális Alapítvány ismételten kérte a 
jogosultsága megújítását.

A Testület az 1800/2008. (X. 1.) sz. határozatával 5 évvel megújította a Tilos Kulturá-
lis Alapítvány műsorszolgáltatási jogosultságát.

A jogosultság megújítása jelentős vitát váltott ki a Testületen belül, ugyanis a mű-
sorszolgáltató működése során az 52/2004 (I. 21.) sz. ORTT határozat alapján az Rttv. 
szerinti szankcióban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhívásban részesült a tör-
vény 3. § (3) valamint az 5/B. § (5) és 5/C. § (4) bekezdéseiben foglaltak súlyos meg-
sértése miatt.

Dr. Majtényi László, a Testület elnöke különvéleményében kifejtette, „hogy – noha 
a műsorszolgáltató működését támogatandónak véli – a Testület 54/2004. (I. 21.) sz. 
határozatával megállapított súlyos törvénysértés miatt a szerződés megújítását nem 
tartja megszavazhatónak”.

Szalai Annamária és Tirts Tamás testületi tagok közös különvéleményükben kifejtet-
ték, hogy „nem értenek egyet a Testület többségi döntésével, mellyel a Tilos Kulturá-
lis Alapítvány műsorszolgáltatási jogosultságát 5 évvel megújította.” Álláspontjuk sze-
rint „a Tilos Rádió jogosultságának megújítása az Rttv. 107. § (3) bekezdésébe ütközik, 
ugyanis a műsorszolgáltató több alkalommal követett el törvénysértést, amelyek kö-
zött súlyos törvénysértés is szerepelt, és a törvény rendelkezéseinek megsértése egy-
ben a szerződés megszegését is jelenti. Így a jogosultság az Rttv. 107. § (3) bekezdése 
szerint („Nem lehet megújítania jogosultságot, ha a jogosult a szerződést ismétel-
ten vagy súlyosan megszegte.”) nem lett volna megújítható”.
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7A Testület a 2008. évben a következő műsorszolgáltatási jogosultságokat újította 
meg:

műsorszolgáltató telephely frekvencia
szerződéskö-
tés dátuma

szerződés ere-
deti lejártának 

dátuma

a jogosultságot 
megújító testületi 
határozat száma

Ars Longa Alapítvány Sellye 91,4 2006.01.11 2009.01.12.
1976/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Almási Ákos Edelény 91,9 2006.02.27 2009.02.28.
1980/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Kocsis Gyula Levente Ózd 98,9 2006.02.27 2009.02.28.
1977/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Szabó Zsuzsanna Judit Szerencs 91,4 2006.02.27 2009.02.28.
1978/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Sas Zsolt Makó 94,2 2006.02.28 2009.03.02.
109/2008. (I. 9.) sz. 

ORTT határozat

Avasi Kulturális és Sport 
Egyesület 

Miskolc 98,9 2006.02.28 2009.03.01.
1118/2008. (VI. 18.) sz. 

ORTT határozat

Csillaghalom Polgári 
Egylet 

Budapest 93,7 2006.03.01 2009.03.02.
109/2008. (I. 9.) sz. 

ORTT határozat

Zöld Rádió Közhasznú 
Egyesület 

Erdőkertes 92,4 2006.03.02 2009.03.04.
109/2008. (I. 9.) sz. 

ORTT határozat

Szent István Szakkép-
ző Iskola 

Székesfehérvár 97,5 2006.03.02. 2009.03.03.
1974/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Tuska Milán Tótkomlós 89,9 2006.03.03 2009.03.04.
1981/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Tavirózsa Környezet- és 
Természetvédő Egyesület 

Veresegyház 107,3 2006.03.06 2009.03.07.
1975/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Benkó Tibor Győr 91,0 2006.03.08 2009.03.09.
1979/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Kerekes Gábor Celldömölk 98,8 2006.03.13 2014.03.14.
1982/2008. (XI. 5.) sz. 

ORTT határozat

Marilyn B. Wodlinger Zalaegerszeg 92,9 2002.01.30. 2014.01.31.
1645/2007. (VII. 11.) sz. 

ORTT határozat

Tenkes Rádió Bt. Siklós 88,6 2002.02.14. 2014.02.15.
2541/2007. (XI. 7.)  sz. 

ORTT határozat

Tiszaújvárosi Közösségi 
Rádió Egyesület

Tiszaújváros 89,6 2002.02.15. 2014.02.16.
2542/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Lajta Rádió Kft.
Mosonmagya-

róvár
100,7 2002.02.18. 2014.02.19.

2543/2007. (XI. 7.) sz. 
ORTT határozat
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műsorszolgáltató telephely frekvencia
szerződéskö-
tés dátuma

szerződés ere-
deti lejártának 

dátuma

a jogosultságot 
megújító testületi 
határozat száma

Digitális Média Kft. Várpalota 97,1 2002.02.18. 2014.02.19.
2544/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Rádió Aqua Kft.
Hajdúszo-

boszló
100,6 2002.02.20. 2014.02.21.

2545/2007. (XI. 7.) sz. 
ORTT határozat

Média Mohács Kft. Mohács 93,8 2002.02.20. 2014.02.21.
585/2008 (III. 26) sz. 

ORTT határozat

Kevipress Kkt. Barcs 102,7 2002.02.20. 2014.02   21.
621/2008. (III. 26.) sz. 

ORTT határozat

Promotion Service Kft. Érd 101,3 2002.02.21. 2014.02.22.
1979/2007 (VIII. 29.) sz. 

ORTT határozat

Rádió Szombathely Kft. Szombathely 97,1 2002.02.21. 2014.02.22.
2546/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Gong Rádió Kft. Csongrád 87,6 2002.02.22. 2014.02.23.
2547/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Gong Rádió Kft. Gyömrő 97,2 2002.02.22. 2014.02.23.
2548/2007. (XI. 7 sz. 

ORTT határozat

PENTAFON-PENTA Rá-
dió Kft.

Dunaújváros 102,9 2002.04.11. 2014.04.12.
2549/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Kisbíró Szervező és Mű-
sorszóró Bt.

Kistelek 107,0 2002.04.11. 2014.04.12.
2550/2007. (XI. 7.) sz. 

ORTT határozat

Gyöngyösi Médiákért 
Alapítvány

Gyöngyös 88,9 2002.07.02. 2014.07.03
901/2008. (V. 22.) sz. 

ORTT határozat

Árkádia Parkszínpad Ker. 
és Szolg. Kft.

Makó 96,8 2002.07.04. 2014.07.05
1119/2008. (VI. 18.) sz. 

ORTT határozat

Műsor-Hang Műsorszol-
gáltató Kft.

Budapest 105,9 2002.11.04. 2014.11.05.
620/2008. (III. 26.) sz. 

ORTT határozat

FM-4 Rádió Szolgálta-
tó Kft.84 Budapest 94,2 2002.11.05. 2014.11.06.

1675/2008. (IX. 10.) sz. 
ORTT határozat

Tilos Kulturális Alapítvány Budapest 90,3 2002.11.05. 2014.11.06.
1800/2008. (X. 1.) sz. 

ORTT határozat

Aeriel Rádió Műsorszó-
ró Kft.

Budapest 92,1 2002.11.08. 2009.11.09.
135/2009. (I. 14.) sz. 

ORTT határozat

84  A jogosultság vételkörzet-bővítése a Komárom 88,3 MHz, a Vác 94,1 MHz, a Gyál 98,9 MHz, a Monor 106,3 MHz, a Pécel 
91,7 MHz, a Dömös 104,9 MHz és a Komló 91,4 MHz jogosultság, melyek megújítása a Budapest 94,2 MHz jogosultsággal 
együtt szükséges, tekintettel arra, hogy a vételkörzet-bővítéssel elnyert jogosultság osztja a kibővített jogosultság sorsát.
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73.  az orTT rendelkezésére álló helyi 
és körzeTi mûsorszolgálTaTási lehe-
Tôségek pályázTaTásának elôkészíTése

Az alábbiakban azok a Testület rendelkezésére álló jogosultságok szerepelnek, 
amelyek pályáztatását a Testület még a 2007. évében megkezdte, azonban a pá-
lyáztatási eljárást a 2007. évi CLIV. törvény hatására nem folytathatta le. A jogo-
sultságok pályáztatásának kérdésében a Testület a törvényi tilalom megszűnését 
követően, várhatóan 2009. év első hónapjaiban hoz határozatot.

A 2007. évi CLIV. törvény 9. § (1) bek. c. pontja szerint a Testület 2008. december 31-
ig nem írhat ki műsorszolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló pályázati felhívást.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 8-án elfogadta az Rttv. mó-
dosítására vonatkozó T/6829 sz. törvényjavaslatot, amely 2009. január 1-től a Testü-
letnek ismét lehetővé tette volna az Rttv.-ben meghatározott pályáztatási tevékeny-
ségének folytatását. A törvénymódosítás azonban nem lépett hatályba, ugyanis azt 
Sólyom László államfő véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak. E hely-
zetre tekintettel az ORTT pályáztatási feladatait az Rttv. hatályos rendelkezései sze-
rint végzi.

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a Testület rendelkezésére álló jogosultságo-
kat, amelyek pályáztatását a Testület még a 2007. évében megkezdte, azonban a pá-
lyáztatási eljárást a 2007. évi CLIV. törvény hatására nem tudta lefolytatni.

az rttv . 102 . § (5) bekezdése szerinti ún . „talált” frekvenciák:
2007. december 31-e előtt a Testület 11 talált frekvencia pályáztatási eljárását kezd-
te meg.

Az ORTT október hónapban nyilatkozatot kért azoktól az „eredeti igénylő”-ktől, 
akiknek frekvenciaterveztetése eredményeképpen a pályáztatási eljárás a 2007. év-
ben megindult, azonban a frekvenciamoratórium hatására az eljárás lefolytatására 
nem került sor.

Az alábbi táblázat bemutatja e jogosultságok listáját, illetve, hogy mely igénylők tet-
tek nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy továbbra is igényt tartanak a jogosultság 
pályáztatására.
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sor-
szám

telephely
frek-

vencia 
(mhz)

vétel-
körzet 

(fő)
előzmények, jelenlegi állapot szükséges intézkedések

1. Szolnok 102,4 60 000

Igénylő: Juventus Rádió Zrt.
A pályázatok értékelését a Testület elvégezte 
(332/2008. (II. 13.) sz. határozat).
A szavazás második fordulójában sem szü-
letett döntés, ezért az Rttv. 46. § (1) bek. d) 
pont szerint hatvan napon belül új pályáza-
tot kellett volna kiírni.
Az Rttv., a Dtv. módosításáról szóló 2007. évi 
CLIV. törvény 9. § (1) bek. a) pontra figyelem-
mel a Testület nem tudott eleget tenni.

Az anyag elkészültéig nem ér-
kezett válasz.

2. Baja 88,7 30 000

Igénylő: Gong Rádió Kft.
Az 1915/2007. (VIII. 23.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Az Iroda a felhívás-tervezetről 
1195/2007. sz. előterjesztést készített. A Tes-
tület a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem 
tudta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
6-án érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

3.
Várpa-
lota

90,0 20 000

Igénylő: FM4 Rádió Kft.
Az 1915/2007. (VIII. 23.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Az Iroda a felhívás-tervezeté-
ről 1195/2007. sz. előterjesztést készített. A 
Testület a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt 
nem tudta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

4.
Nyíregy-

háza
91,1 100 000

Igénylő: Zenebolygó Kft.
Az 1916/2007. (VIII. 23.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Az Iroda a felhívás-tervezetről 
1195/2007. sz. előterjesztést készített. A Tes-
tület a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem 
tudta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
12-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

5.
Debre-

cen
104,6 170 000

Igénylő: Centrál Textil Bt.
A 2400/2007. (X. 17.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Műszaki meghallgatás: 2007. 
december 11. A Testület a Dtv. és az Rttv. mó-
dosítása miatt nem tudta folytatni a pályáz-
tatási eljárást.

Az anyag elkészültéig nem ér-
kezett válasz.

6.
Szom-
bathely

107,4 68 000

Igénylő: Medwe Média Kft.
A 2400/2007. (X. 17.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Műszaki meghallgatás: 2007. 
december 11. A Testület a Dtv. és az Rttv. mó-
dosítása miatt nem tudta folytatni a pályáz-
tatási eljárást.

Az anyag elkészültéig nem ér-
kezett válasz.

7. Ajka 93,2

45 000
mono
32 000
sztereo

Igénylő: FM-4 Rádió Kft.
A 2400/2007. (X. 17.) határozat döntött a 
pályáztatásról. Műszaki meghallgatás: 2007. 
december 11. A Testület a Dtv. és az Rttv. mó-
dosítása miatt nem tudta folytatni a pályáz-
tatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.
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7sor-
szám

telephely
frek-

vencia 
(mhz)

vétel-
körzet 

(fő)
előzmények, jelenlegi állapot szükséges intézkedések

8. Győr 88,1
100 000
stereo

Igénylő: FM-4 Rádió Kft.
A 2529/2007. (X. 17.) határozat döntött a pá-
lyáztatásról. Műszaki meghallgatás: 2008. ja-
nuár 14.-én lett volna. A Testület a Dtv. és az 
Rttv. módosítása miatt nem tudta folytatni a 
pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

9.
Veszp-
rém

95,1

55 000
sztereo
63 000
mono

Igénylő: FM-4 Rádió Kft.
Az NHH átadta a frekvenciatervet. A Testület 
a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tud-
ta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

10.
Balaton-
füred

96,2

18 000
sztereo
24 000
mono

Igénylő: FM-4 Rádió Kft. 
Az NHH átadta a frekvenciatervet. A Testület 
a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tud-
ta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

11.
Székes-
fehér-
vár

106,6

69 000
sztereo
93 000
mono

Igénylő: FM-4 Rádió Kft.
Az NHH átadta a frekvenciatervet. A Testület 
a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tud-
ta folytatni a pályáztatási eljárást.

Az igénylő 2008. november 
11-én érkezett levelében nyilat-
kozott arról, hogy a jogosult-
ság pályáztatására továbbra is 
igényt tart.

A Testületnek az Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján pályáztatási kötelezettsége van a 
„talált” frekvenciák vonatkozásában.

rttv . 102 . § (5):
„102. § (5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint keletkezett műsorszol-

gáltatási lehetőségre a Testület pályázatot hirdet. A pályázat elbírálása során az 
eredeti, a törvényes feltételeknek egyébként megfelelő igénylővel kell a műsor-
szolgáltatási szerződést megkötni, ha a pályázaton felajánlott legmagasabb össze-
gű műsorszolgáltatási díj megfizetését vállalta.”
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Az Rttv. 41. §-a hatálya alá tartozó jogosultságok

sor-
szám

telephely
frek-

vencia 
(mhz)

vételkör-
zet (fő)

előzmények, jelenlegi állapot

1. Budapest 92,9
1 710 000

Körzeti

A pályázatok értékelése: 283/2008. (II. 6.) sz. ORTT határozat.
A szavazás második fordulójában sem született döntés, ezért az Rttv. 46. § (1) 
bek. d) pont szerint hatvan napon belül új pályázatot kellett volna kiírni. Az Rttv. 
és a Dtv. módosításáról szóló 2007. évi CLIV. törvény  9. § (1) bek. a) pontra fi-
gyelemmel a Testület ennek nem tudott eleget tenni.
A Testület 2269/2008. (XII. 10.) sz. határozatával úgy döntött, hogy méltányol-
va a Magyar Katolikus Rádió Zrt. kérelmét oly módon pályáztatja meg a Buda-
pest 92,9 MHz frekvenciát 2009. január-február hónapban, hogy arra a Ma-
gyar Katolikus Rádió Zrt-nek lehetősége legyen vételi minőség javításra irá-
nyuló pályázati ajánlatot benyújtani. A Testület e pályáztatási cél megvalósítá-
sa érdekében megbízta az Irodát a pályázati felhívás-tervezet kidolgozásával.

2. Győr 100,1
85 000 fő

Helyi
Az Rttv. 41. § alapján pályáztatta a Testület. A végleges felhívást a Dtv. és az 
Rttv. módosítása miatt nem tudta elfogadni a Testület.

3.
Székesfe-

hérvár
96,1

100 000 
fő

Helyi

Az Rttv. 41. § alapján pályáztatta a Testület. 
A végleges felhívást a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tudta elfo-
gadni a Testület.

4. Nyíregyháza 107,4
80 000 fő

Helyi

Az Rttv. 41. § alapján pályáztatta a Testület. 
A végleges felhívást a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tudta elfo-
gadni a Testület.

5.
Fehérgyar-

mat
99,5

23 700 fő
Helyi

Az Rttv. 41. § alapján pályáztatta a Testület.
A végleges felhívást a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tudta elfo-
gadni a Testület.

6. Gyula 96,0
33 000 fő

Helyi
584/2008. (III. 26.) ORTT határozat alapján 2008. március 31. napjával a 
LED Bt. jogosultságát a Testület közös megegyezéssel megszűntette.

7.
Hódmező-
vásárhely

90,8
42 000 fő

Helyi
783/2008. (IV. 29.) sz. ORTT határozat alapján 2008. április 1. napjával a 
Cervinus Kft. jogosultságát a Testület közös megegyezéssel megszűntette

8.
Mező-

kovácsháza
88,3

11 000 fő
Helyi

1086/2008. (VI. 11.) sz. ORTT határozat alapján 2008. április 30. napjával a 
Média-Cápa Bt. mezőkovácsházi vételkörzet-bővítésről lemondást elfogadta.

9. Szeghalom 99,4
26 000 fő

Helyi
A Testület 1457/2008. (VII. 15.) sz. határozatával közös megegyezéssel 
megszüntette a Sárrét Rádió Bt. műsorszolgáltatási szerződését.

10. Karcag 93,8
20 000 fő

Helyi

1358/2007. (VI. 6.) sz. ORTT határozat alapján, az Ágota Rádiók Kft. jogo-
sultságát azonnali hatállyal felmondta a Testület. Az Ágota Rádiók Kft. a 
határozat bírósági felülvizsgálatát nem kérte.
Később az Rttv. 41. § alapján, a 2397/2007. (X. 17.) ORTT határozat dön-
tött a pályáztatásról. A műszaki meghallgatás 2007.december 11-én volt.
A Testület a Dtv. és az Rttv. módosítása miatt nem tudta folytatni a pá-
lyáztatási eljárást.

11.
Püspökla-

dány
91,8

16 000 fő
Helyi

42/2007. (I. 10.) sz. ORTT határozat alapján az Ágota Rádiók Kft. jogosultsá-
gát azonnali hatállyal felmondta a Testület. Az Ágota Rádiók Kft. nem for-
dult bírósághoz a Testület határozatával szemben. 

12. Túrkeve 98,2
11 000 fő

Helyi

43/2007. (I. 10.) sz. ORTT határozat alapján az Ágota Rádiók Kft. jogosult-
ságát azonnali hatállyal felmondta a Testület. Az Ágota Rádiók Kft. nem 
fordult bírósághoz a Testület határozatával szemben.
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7A Testület a táblázatokban bemutatott jogosultságokra vonatkozó pályázatok kiírá-
sa tárgyában készített előterjesztésről 2009-ben hoz döntést.

Az Iroda a jogszabályi háttér, a korábbi testületi döntések, az adott helyi médiapia-
ci környezet, illetve a pályáztatási realitások számbavételével fogalmaz meg javasla-
tot minden jogosultság esetében, kitérve arra is, hogy a műsorszolgáltatási lehetőség 
milyen jelleggel (kereskedelmi, nem nyereségérdekelt, illetve közműsor-szolgáltatói) 
történő pályáztatását látja indokoltnak.

4. hálózaTos mûsorszolgálTaTások

A hálózatos műsorszolgáltatás egyfajta együttműködést, egyidejű, vagy csaknem 
egyidejű műsorátadást jelent. A hálózatosodás számtalan műsorszolgáltató által 
alkalmazott technika, lehetőség, amely elvileg színesebbé teheti a kisebb műsor-
szolgáltatók műsorkínálatát, gazdaságosabbá teheti a műsorgyártást.

A hálózatba kapcsolódás, illetve az ilyen jellegű műsorszolgáltatók közti kooperá-
ció megszüntetése 2008-ban is az egyik legjelentősebb szerződés-módosítási terü-
let, amelyre az alábbi műsorszolgáltatók esetében, a következők szerint került sor:

a 2008 . év során létrejött hálózatok:
– A Testület 626/2008 . (III . 26 .) sz. határozatával hozzájárult a Műsor-Hang Műsorszol-
gáltató Kft. Budapest 105,9 MHz, a Balassagyarmat 95,7 MHz és az Eger 100,7 MHz 
jogosultságainak 2008. április 1. napjától egymással történő speciális hálózatba kap-
csolódásához.
– A Testület 898/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult a Pécs Tv Kft. (Pécs 46. és 

36. csatorna) és a Hálózatos Televíziók Zrt. hálózatba kapcsolódásához.
– A Testület 929/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult, az EL-DO Híradás-

Technikai Kft. (Dunaújváros 93,1 MHz) hálózatba kapcsolódásához a Földvár Rádió 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (Dunaföldvár 93,1 MHz) 2008. március 1-től, vala-
mint a műsorszolgáltató műsortervének módosításához.
– A Testület 1472/2008 . (vII . 15 .) sz. határozatával a műsorszolgáltató kérelmére és 

egyedi speciális igényeire tekintettel hozzájárult a Kelet Rádió Kft. – Debrecen 95,6 
MHz – műsorszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének bővítéséhez a Kelet Rádió 
Kft. – Hajdúböszörmény 98,9 MHz, és a Rádió Aqua Kft. – Hajdúszoboszló 100,6 MHz 
jogosultságokkal, azzal a feltétellel, amennyiben a Rádió Aqua Kft. az Rttv. rendelke-
zéseinek megfelelően olvad be a Kelet Rádió Kft-be.
– A Testület 1461/2008 . (vII . 15 .) sz. határozatával hozzájárult az FM4 Rádió Kft. (Bu-

dapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 
106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 
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MHz + Esztergom 97,4 MHz+Zalaegerszeg vezetékes hálózat) és a Kunság Média 
Kht. (Kiskőrös 91,7 MHz) 2008. szeptember 1-től történő hálózatba kapcsolódásához.
– A Testület 1462/2008 . (vII . 15 .) sz. ORTT határozatában rögzítette, hogy az Rttv. 

és a Dtv. módosításáról szóló 2007. évi CLIV. Törvény 9. § (1) e) pont értelmében, va-
lamint az X-Treme Spoiler Bt. szerződésének 2.7. pontja alapján a Testületnek nem áll 
módjában eleget tenni az FM-4 Rádió Kft. és az X-Treme Spoiler Bt. (Dabas 97,5 MHz) 
hálózatba kapcsolódási, és az X-Treme Spoiler Bt. műsorszolgáltatása százalékos ará-
nyainak módosítására irányuló kérelmének.
– A Testület 1463/2008 . (vII . 15 .) sz. határozatával hozzájárult a Kapos Rádió Kft. 

(Kaposvár 99,9 MHz) mint hálózatos, és a Helikon Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz) 
mint hálózatba kapcsolódó műsorszolgáltató 2008. június 13-tól augusztus 16-ig heti 
egy alkalommal pénteken 22.00 órától szombaton 02.00 óráig, 4 óra időtartamban 
történő hálózatba kapcsolódásához. 
– A Testület 1649/2008 . (Ix . 3 .) sz. határozatával hozzájárult az Abaúj Rádió Kft. 

(Szikszó 93,6 MHz és Encs 95,4 MHz) és a Hegyalja Média Kft. (Sárospatak 89,8 MHz 
és Tokaj 101,8 MHz) hálózatba kapcsolódásához és az érintett műsorszolgáltatók mű-
sorterveinek módosításához.
– A Testület 1973/2008 . (xI . 5 .) sz. határozatában rögzítette, hogy az FM-4 Rádió Kft. 

(Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 
106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 
MHz + Esztergom 97,4 MHz + Zelka Zrt. zalaegerszegi hálózata) közműsor-szolgáltató, 
valamint a Remény Rádió Kft. (Pécs 94,6 MHz) nem nyereségérdekelt műsorszolgálta-
tó hálózatba kapcsolódás iránti kérelméhez azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a Re-
mény Rádió Kft. a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül indítványoz-
za az ORTT Irodájánál a nem nyereségérdekelt státusz megváltoztatását.

a 2008 . év során megszűnt hálózatok:
 –  A Testület 899/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a BMC Rá-

dió Kft. (Győr 103,1 MHz) megszüntesse a hálózatba kapcsolódást a Rádió Juventus 
Zrt-vel (Budapest 89,5 MHz + Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz)

–  A Testület 931/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Kapos Rá-
dió Kft. (Kaposvár 99,9 MHz) és a Rádió Juventus Zrt. (Budapest 89,5 MHz + Sió-
fok 92,6 MHz + Fonyód 101,3MHz) közötti hálózatba kapcsolódás megszüntetés-
re kerüljön.

–  A Testület 932/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Rádió 
Szombathely Kft. (Szombathely 97,1 MHz) és a Rádió Juventus Zrt. (Budapest 89,5 
MHz + Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3MHz) közötti hálózatba kapcsolódás meg-
szüntetésre kerüljön.

–  A Testület 933/2008 . (v . 22 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Mediter-
rán Rádió Kft. (Pécs 101,2 MHz) és a Rádió Juventus Zrt. (Budapest 89,5 MHz + Sió-
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7fok 92,6 MHz + Fonyód 101,3MHz) közötti hálózatba kapcsolódás megszüntetés-
re kerüljön.

–  A Testület 1456/2008 . (vII . 15 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Juventus 
Rádió 100,2 Kft. (Szeged 100,2 MHz+ Szentes 95,7 MHz) és a Rádió Juventus Zrt. 
(Budapest 89,5 MHz + Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3MHz) közötti hálózatba kap-
csolódás megszüntetésre kerüljön.

–  A Testület 1811/2008 . (x . 1 .) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Tandem 
92 Kft. (Derecske 94,7 MHz) és a Lokál Média Kft. (Debrecen 95,0 MHz +) közötti 
hálózatba kapcsolódás megszüntetésre kerüljön és az előterjesztés melléklete sze-
rinti szerződés-módosításokkal hozzájárul a Tandem 92 Kft. Derecske 94,7 MHz és 
a Lokál Média Kft. (Debrecen 95,0 MHz) műsortervének módosításához.

A hálózatba kapcsolódott rádiókról a 7 . számú melléklet, a hálózatos televíziókról 
a 8 . számú melléklet nyújt tájékoztatást.

5. a nyilvánTarTások helyzeTe

Az ORTT az Rttv. alapján, annak megfelelő adattartalommal vezeti nyilvántartását, 
melyet az interneten (www.ortt.hu) tesz elérhetővé.

Az ORTT az Rttv. előírásainak megfelelően folyamatosan aktualizált papíralapú és 
elektronikus nyilvántartást vezetett 2008. évben is. A Testület közhiteles elektronikus 
nyilvántartása naprakész állapotot tükröz, az egyes adatok rögzítése, értékelése és 
az adatállományok aktualizálása folyamatos, elősegítve ezzel a gyorsabb és körülte-
kintőbb előkészítői és döntéshozatali munkát. A nyilvántartás lényegesebb adatai az 
ORTT honlapján hozzáférhetőek a nyilvánosság számára is.

Az ORTT hatósági nyilvántartási jogkörének hangsúlya 2008-ban leginkább a tarta-
lomszolgáltatási kérdésekre helyeződött át. A földfelszíni, műholdas és vezetékes mű-
sorszolgáltatókról vezetett nyilvántartás, illetve adatbázis tartalmazza a műsorszol-
gáltatók azonosítását lehetővé tevő általános alapadatokat, a konkrét tevékenység-
re vonatkozó speciális információkat, valamint azokat a közigazgatási határozatokat, 
amelyek a szolgáltatóknak jogot, illetve kötelezettséget állapítanak meg (pl.: nyilván-
tartásba vétel, nyilvántartásból való törlés, nyilvántartásba vételi eljárás megszünteté-
se, nyilvántartásba vétel megtagadása stb.)

A Dtv. 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint az ORTT és az NHH megállapodása értel-
mében az ORTT a műsorszolgáltatókról vezetett nyilvántartás, az NHH a műsorter-
jesztőkről vezetett nyilvántartás másolatát heti rendszerességgel átadja a másik ha-
tóságnak. 

Az ORTT Irodája által vezetett nyilvántartás szerint 2008. december 31-ig mindösz-
szesen 540 helyi és 4 körzeti vezetékes műsorszolgáltató (544 műsorszolgáltatás: 5 rá-
dió, 539 televízió) rendelkezett műsorszolgáltatási jogosultsággal, melyből 387 keres-
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kedelmi, 132 közműsor-szolgáltató, 25 pedig nem nyereségérdekelt státuszú. Az ORTT 
2008. év folyamán összesen 60 műsorszolgáltatót törölt nyilvántartásából. (11 . számú 
melléklet: 2008. év folyamán megszűnt vezetékes műsorszolgáltatások).

(A vezetékes műsorszolgáltatások 2008. december 31-ei állománya az ORTT hon-
lapján elérhető.)

6. kisközösségi rádiózás

A Testület gyakorlatában a helyi műsorszolgáltatási lehetőségek egy speciális al-
rendszerét képezik a kisközösségi műsorszolgáltatások, amelyek részletes szabály-
rendszerét az alábbiak szerint lehet megfogalmazni. 

A kisközösségi rádiózás lehetőségét és feltételrendszerét a Testület hosszas előkészí-
tő munkát követően, az NHH-val szoros együttműködésben alakította ki 2002/2003-
ban. Az intézmény Testület által deklarált célja az volt, hogy lehetővé tegye olyan rá-
diók működtetését a kistelepüléseken és kisebb közösségekben, amelyekben nem le-
hetséges egy helyi rádió gazdaságos működtetése, de a helyi közösség igényelné egy 
neki szóló rádióadó létét, valamint, hogy lehetőséget nyújtson azon intézményeknek, 
amelyek a rádiózással egy speciális hallgatói kör igényeit elégítenék ki. 

Mivel a kisközösségi rádiózás speciális igényeket elégít ki, ezért tartalmi és műszaki 
szempontból is speciális követelmények vonatkoztak rá, az alábbiak szerint.
-  A kisközösségi rádiózásnak nem célja a helyi rádiózással összemérhető nagyságú el-

látottság biztosítása. Ezért a kisközösségi rádiók nem növelhetik utólag a vételkör-
zetüket, és nem alakulhatnak kereskedelmi rádióvá. 

-  A kisközösségi rádiók vételkörzete kisebb a helyi rádiók megszokott vételkörze-
ténél. Sztereó vétel esetén a vételkörzet legfeljebb az adóállomástól számított 1 
km sugarú körre terjedhet ki, a monó vétel határa ennél valamivel nagyobb lehet.

-  Annak érdekében, hogy minél több kisközösségi adóállomás egymás kölcsönös za-
varása nélkül működhessen, szükséges volt az adóállomások sugárzási paraméte-
reinek korlátozása. Ezért a kisközösségi adóállomás maximális effektív sugárzási 
teljesítménye általában néhány Watt lehetett, és nem haladhatta meg a 10W érté-
ket. Az antenna talajszint feletti magassága maximálisan 30m lehetett. 

-  Az NHH rögzítette azt is, hogy az ország egyes részein – Budapesten és a nyugati 
országhatárhoz közel eső területeken –, műszaki okok miatt nem minden esetben 
biztosítható kisközösségi rádiózás céljára frekvencia.

A Testület 2003-ban tette közzé a kisközösségi pályázati felhívást a Kulturális Köz-
lönyben és internetes honlapján. A pályázat meghirdetésével a Testületet az az alap-
vető cél vezérelte, hogy az ún. alulról jövő, nem profitorientált kezdeményezések, 
frekvenciaigények felszínre kerülhessenek, és teret nyerhessenek.
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7A pályázati ajánlatban szükséges volt megjelölni a kívánt telephelyet, műszaki ko-
ordinátákat. Az ajánlat Testület általi nyertessé nyilvánítását követően az NHH készí-
tette el a szükséges frekvenciatervet, majd az átadott frekvencia vonatkozásában a 
Testület szerződést kötött a vállalkozással, amely a rádióengedély kiadását követően 
megkezdhette a műsorszolgáltatást.

A meghirdetett feltételek alapján évente kétszer lehetett pályázati ajánlatot be-
nyújtani (minden év március és szeptember 1. napján), egyéb jogosultságokhoz ké-
pest lényegesen egyszerűbb feltételek (pl. csak egy eredeti és három másolati pél-
dányban kellett benyújtani az ajánlatot, minimálisak voltak az alaki érvénytelenségi 
okok, stb.) mellett. A jogosultság három évre, vagy annál rövidebb határozott időre 
szólt, mely az Rttv. alapján további öt évre megújítható volt. A pályázó tekintetében 
speciális kitételt fogalmazott meg a felhívás: a pályázó magánszemélynek a telephely 
szerinti településen állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, a pályázó szervezetnek pe-
dig az adott vételkörzetre bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie. A kisközösségi pá-
lyázatok tekintetében alapvető elvárás volt, hogy az ajánlat nem irányulhat vételkör-
zet-bővítésre és/vagy földfelszíni hálózatba kapcsolódásra, valamint csak nem nyere-
ségérdekelt vagy közműsor-szolgáltatói státuszú műsorszolgáltatásra volt benyújtha-
tó. Az ajánlatban bemutatott műsortervnek, gazdálkodási és pénzügyi tervnek alá 
kellett támasztania, hogy a pályázó kisközösségi rádiózás megvalósítása céljából nyúj-
totta be a pályázati ajánlatát.

Az elmúlt időszakban – különösen a frekvenciamoratórium lejártával – az ORTT-hez 
számos megkeresés érkezett a kisközösségi rádiózás megkezdésével összefüggésben, 
hiszen e rádiók egyes csoportok, közösségek számára a megszólalás egyedüli lehe-
tőségét jelentik. 

A kisközösségi pályázati felhívásra a XI. ütemben a pályázati ajánlat benyújtására 
nyitva álló (2007. szeptember 3.) határnapon 21 pályázati ajánlat érkezett, amelyből a 
Testület 13 pályázót nyilvánított nyertesnek.

A Testület nyertessé nyilvánító határozatainak meghozatalát követően felkérte az 
NHH-t, hogy küldje meg a fenti 13 kisközösségi rádióadó frekvenciatervét. Az NHH 
által megküldött frekvenciatervek alapján a Testület 2008-ban az alábbi pályázókkal 
kötött műsorszolgáltatási szerződést:
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pályázó telephely
frekvencia 

(mhz)
ellátott lakos-

ság (fő)

Muzikland Kft. Székesfehérvár 88,9 14 000

„Veritas” Vállalkozók Egyesülete Rakamaz 98,9 2 100

Csőszi Viktor Kiskunfélegyháza 89,9 9 100

Összefogás Heves Városért Egyesület Heves 97,9 3 000

AndrySoft Bt. Balkány 88,0 3 400

Közösségi Rádiózásért Egyesület Budapest Terézváros 87,6 46 000

„Pászok” Alapítvány Hatvan 92,4 7 200

D.K. Digitális és Kommunikációs Kft. Budapest XIV. kerület 101,4 15 900

Tiszavasvári Média Egyesület Tiszavasvári 98,0 4 300

Kunszövetség Egyesület Karcag 88,0 7 300

Sound Stúdió 69 Kft. Miskolc 92,4 7 800

Vörösmárvány Művelődési Ház és 
Könyvtár Tardos

Tardos 107,4 900

Tóth András egyéni vállalkozó Józsa 96,8 3 700

A 2007. március 1. napján benyújtott pályázati ajánlatok alaki és tartalmi vizsgálatát 
követően a Testület nyertessé nyilvánította Jáger Judit (telephely: Mohács), valamint 
az Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár (telephely: Bóly) pályázókat, azonban e pá-
lyázók frekvenciájával összefüggő tervezési, nemzetközi koordinációs feladatok csak 
2008-ra zárultak le. 

A Bóly telephely vonatkozásában az NHH – a 2008. december hónapban lezárult 
nemzetközi koordinációt követően – megküldte az ORTT részére a frekvenciater-
vet (Bóly; vételkörzet: 99,4 MHz; ellátott lakosság: 3 300 fő), mely alapján a Testület 
szerződést köthet a nyertesnek nyilvánított Jáger Judit pályázóval. A Mohács telep-
helyű frekvencia tervezésének nemzetközi koordinációja – az NHH tájékoztatása sze-
rint – jelenleg is folyamatban van. 

A frekvenciamoratórium miatt a Testület 2008. évben kisközösségi pályázatokat 
nem fogadhatott be.
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A Magyar Országgyűlés a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény meg-
alkotásával hozta létre a Műsorszolgáltatási Alapot, amely 1997-ben önálló jogi sze-
mélyként alakult meg és kezdte el működését. Az Alap tevékenységének ellenőrzé-
sét a vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgáló és az Alap Kezelési Szabályza-
tában foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság végzi.

A Műsorszolgáltatási Alap pénzeszközeit kizárólag az Rttv.-ben meghatározott cé-
lokra lehet felhasználni. Az Alap törvényben rögzített feladata „a közszolgálati mű-
sorszolgáltatás, a közműsor-szolgáltatók, a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, 
a közszolgálati műsorok és műsorszámok támogatása, a kultúra megőrzése és to-
vábbfejlesztése, a műsorok sokszínűségének biztosítása, valamint a törvényben meg-
határozott egyéb célok támogatása”. 

Ennek megfelelően az Alap pénzeszközeinek egy részét az Rttv. által meghatáro-
zott módon folyósítja a közszolgálati műsorszolgáltatóknak, valamint azok kurató-
riumainak illetve az ORTT-nek; pénzeszközei elosztásáról másrészről pedig a kezelő 
ORTT nyilvános pályázatok útján dönt.

A pályázati eljárásokkal kapcsolatos teendőket a Műsorszolgáltatási Alap Igazgató-
sága végzi. A pályázati eljárás során a Testület által kiírt pályázati felhívásokra beér-
kezett kérelmeket a testületi tagok által delegált bírálóbizottsági tagok értékelik, mi-
nősítik és támogatásukról ajánlásuk alapján a Testület dönt. A pályázati eljárások fo-
lyamatának (nyilvánosságra hozatal, elbírálás, bírálóbizottság ajánlásának elfogadása, 
szerződéskötés, a támogatás folyósítása, ellenőrzés) időtartama a határidők és a be-
adott pályázati kérelmek mennyiségének függvényében változik, ezért több pályáza-
ti eljárás a beadást követő évekre is áthúzódik.

Az ORTT 1997-2008. között 139 pályázati eljárást hirdetett meg – elsősorban az aláb-
bi területeken –, és 29,57 milliárd Ft-ot (1 . ábra) fordított a médiaszektor támogatására:
– filmes, televíziós, rádiós műsorszámok létrehozása és bemutatása, 
– fesztiválkópiák elkészítése, 

n y o l c a d i k  f e j e z e t

A Mûsorszolgáltatási Alap 8
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–  műszaki fejlesztések (a kábelhálózatok fejlesztése és korszerűsítése, valamint a mű-
sorszórás korszerűsítése), 

–  a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók műszaki 
fejlesztése és működési költségeikhez való hozzájárulás.

A Testület 11 212 támogatási kérelemről döntött és 5 475 kedvezményezett  
esetében ítélt meg támogatást és vállalt szerződéses kötelezettséget.

A pályázati eljárások során a kedvezményezetté nyilvánítottaktól a nem szerződés-
szerű teljesítések miatt a 2008. év végén az Alap igényérvényesítési eljárás alatt 
193 810 152 Ft követelést tart nyilván.

1. ábra – A lezárult és folyamatban lévő pályázati eljárások keretében nyújtott támogatá-
sok (1997-2008)

Kiemelendők azok a kezdeményezések, amelyek már több ízben nyerték el az 
ORTT támogatását, és mára rendszeresen megrendezésre kerülő médiarendezvé-
nyekké, eseményekké vagy folyamatos kutatási, archiválási projektté váltak:
– a film.hu magyar moziportál honlap-fejlesztése
– CINEFEST - Fiatal Filmesek Fesztiválja (Miskolc)
– Göcsej Amatőrfilm Szemle – Zalaegerszeg
– Kamera Hungária – Televíziós Műsorfesztivál
–  Kárpátaljai és Bálványosi Nyári Szabadegyetemek keretén belül megrendezésre ke-

rülő sajtókonferencia
– Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
– Kistérségi és Kisközösségi Televíziók Filmszemléje (Lakitelek)
– Magyar Kultúra Napja rendezvényei (Nagyvárad, Szabadka)
– Magyar-Román Dokumentumfilm Fesztivál
– Média Hungary – Az elektronikus médiumok szakmai konferenciája (Tihany)
– Mediawave Nemzetközi Művészeti Fesztivál (Győr)
– Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál és Filmvásár (Szolnok)
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8– Nemzetközi Médiakonferencia – A média hatása a gyermekekre
– Nézőpont Váltás – médiaképzés fogyatékkal élők számára
– Országos Diák és Ifjúsági Film és Videoszemle
– Országos Reklámkonferencia (Eger)
–  Országos Széchenyi Könyvtár – öt országos televízió adásfolyamának digitális rög-

zítése
–  Tudósítók világtalálkozója.
A Testület által támogatott alkotások közül számos film szerepelt és nyert díjat ha-

zai és külföldi seregszemléken. Csak néhány cím az ismertebbek közül: 
– Almási Tamás: Sejtjeink
– Bacsó Péter: Hamvadó cigarettavég
– Bagó Bertalan: Vadászat angolokra
– Bereményi Géza: A Hídember
– Buzás Mihály: A kis utazás
– Deák Krisztina: Jadviga párnája 
– Elek Judit: A hét nyolcadik napja
– Enyedi Ildikó: Simon mágus
– Fésős András: Balra a nap nyugszik
– Fliegauf Benedek: Dealer
– Gárdos Péter: Az utolsó blues
– Gárdos Péter: A porcelánbaba
– Goda Krisztina: Szabadság, szerelem
– Gothár Péter: Passzport
– Gothár Péter: Magyar szépség
– Gödrös Frigyes: Glamour
– Groó Diana: Tarka képzelet – Renoir álmai 
– Hegedüs Péter: Örökség: egy halász története
– Incze Ágnes: I love Budapest
– Janish Attila: Másnap
– Kamondi Zoltán: Az alkimista és a szűz
– Kamondi Zoltán: Kísértések
– Kocsis Tibor: Új Eldorádó
– Makk Károly: Egy hét Pesten és Budán
– Márton István: Buhera mátrix
– Mészáros Márta: A hetedik szoba – Hová tűnt József Attila édesapja?
– Miklauzic Bence: Ébrenjárók
– Mispál Attila: A fény ösvényei
– Mundruczó Kornél: Szép napok
– Pálfi György: Hukkle
– Páskándiné Sebők Anna: Erdély 1956
– Ragályi Elemér: Nincs kegyelem – fekete fehér
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– Salamon András: Közel a szerelemhez
– Sas Tamás: Szerelemtől sújtva
– Sipos József: Eszter hagyatéka
– Sopsits Árpád: Torzók
– Szaladják István: Aranymadár
– Tarr Béla: Werckmeister harmóniák
– Tímár Péter: Vakvagányok
– Zsigmond Dezső: Élik az életüket
A Műsorszolgáltatási Alap 2004 decemberétől a támogatott és bemutatott műsor-

számokat digitálisan rögzíti és metaadatokkal látja el, 2006 szeptemberétől e műsor-
számok adatai az Alap és az ORTT honlapján is olvashatók. Az archívumban tárolt rá-
dió- és televízió műsorok száma a 2008. év végén 2226, ami 35 600 archivált műsor-
órát jelent. A műsorszámok a rögzített metaadatok alapján (cím, műsorkészítő, pá-
lyázati eljárás, összköltség, támogatás mértéke) kereshetők és analóg vagy digitális 
hordozóra kiírhatók. 2005 decemberétől a Műsorszolgáltatási Alap archívumában 
megőrzi a nem műsorszám pályázatok főbb dokumentumait is.

1.  a mûsorszolgálTaTási alap korábbi  

pályázaTai (1997-2007)

Az 1997 és 2007. december 31-e között meghirdetett 132 pályázati felhívás közül 
az Alap 47 folyamatban lévő pályázati eljárással kapcsolatban látta el a feladatokat. 
Ezen időszak alatt 85 pályázati eljárás zárult le, mely eljárások összesen 2602 kedvez-
ményezettjének a megítélt támogatás 13,5 milliárd Ft volt.

A 10 336 beérkezett támogatási kérelemből a Testület 5024 kedvezményezett ese-
tében 28,94 milliárd Ft támogatást ítélt meg és vállalt szerződéses kötelezettséget.

2.  a 2008. évben kibocsáToTT pályázaTi fel-

hívások

A Műsorszolgáltatási Alap a Testület döntése alapján 2008-ban összesen 7 pályázati 
felhívást bocsátott ki 1,015 milliárd Ft keretösszegben (melyből 2008 végéig 626 mil-
lió Ft támogatást ítélt meg és vállalt szerződéses kötelezettséget) az alábbi támoga-
tási célokkal.

A Műsorszolgáltatási Alapnak a Médiatörvény 77. § meghatározott feladatai köré-
ben az ORTT támogatáspolitikája a közműsor-szolgáltatók és a nem nyereség műsor-
szolgáltatóknak nyújtott – többéves múltra visszatekintő – folyamatos pályázati for-
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8mákon túl, 2008-ban a kultúra megőrzésének és a műsorok sokszínűségének biztosí-
tása érdekében önálló pályázatot írt ki a Nyugat c. folyóirat megjelenésének századik 
évfordulója alkalmából, televíziós portréműsorok készítésének támogatására NYU-
GAT100 címmel, valamint kortárs és klasszikus irodalmi művek rádiós adaptációinak 
elkészítésére ADAPTÁCIÓ2008 címmel. A Testület az előző évhez hasonlóan 2008-
ban is meghirdette a médiaelmélettel és médiaismerettel foglalkozó tudományos és 
ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására szóló pályázatot.

A gyermekekkel és ifjúsággal kapcsolatos támogatáspolitika jegyében került sor a 
TVGYEREK2008 kódjelű pályázat kiírására összesen 90 000 000 Ft keretösszeggel. Az 
egyes pályázati kiírások részletes adatait és eredményeit a következőkben foglaljuk 
össze:

2 .1 . Az ORTT 126/2008. (I. 16.) számú határozatával pályázati felhívást bocsátott ki 
az Rttv. 84. §-ának (2) bekezdése alapján A) televíziós közéleti magazinműsor, B) 
televíziós hírműsor, sportműsor és kulturális magazinműsor készítésének támoga-
tására, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja négy negyedéven - de legalább 46 héten - keresztül min-
den hét azonos napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgála-
ti televíziós műsorszám készítésének támogatása az alábbi kategóriákban és mű-
sortípusokban: helyi eseményekről szóló, saját gyártású közéleti magazinműsor 
(magazinműsorA) helyi eseményekről szóló, saját gyártású hírműsor (hírműsorB) 
helyi eseményekről szóló, saját gyártású kulturális magazinműsor (kulturális 
magazinműsorB). A nyertes állandó műsorok támogatására az ORTT beadási fordu-
lónként legfeljebb 120 000 000 Ft-ot ítél meg a pályázati felhívás szerint az alábbi fel-
osztásban. Az A) kategóriában nyertes állandó műsorok támogatására egy negyed-
évre legfeljebb 45 000 000 Ft-ot, a B) kategóriában nyertes állandó műsorok támo-
gatására az ORTT egy negyedévre legfeljebb 75 000 000 Ft-ot ítél meg. Az egy állan-
dó műsorra kérhető maximális támogatás: közéleti magazinműsorA esetén 65 000 
Ft, hírműsorB1 esetén 32 000 Ft, hírműsorB2 esetén 30 000 Ft, sportműsorB esetén 
15 000 Ft, kulturális magazinműsorB esetén 45 000 Ft. Az ORTT egy állandó műsort 
tervezett összköltségének legfeljebb 50%-ával támogat.

A háromfordulós eljárás eredményeképpen a 166 beérkezett kérelemből az Alap a 
83 nyertessé nyilvánított közül év végéig 57 pályázóval összesen 254 226 000 Ft ösz-
szegben kötött szerződést (a szerződéskötések folyamatban vannak). 

a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 166 – –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 83 – –

nyertessé nyilvánított 83 360 823 250

szerződést nem kötött 26 –

szerződést kötött 57 254 226 000
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A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve az állandó műsor címe
a megítélt 

támogatás (ft)

Magyar Ferenc egyéni vállalkozó 7NAP 3 380 000

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság „Hír 7” - hírműsor 9 120 000

„ZTV KFT” KultúRandevú 2 295 000

Keszthelyi TV. KFT. KESZTHELYI HÍRADÓ 9 270 000

Sárvári Média Kht.
Hírek Hétkor - közéleti 

magazinműsor
3 120 000

Trial Média Kft. Boglári Krónikák 3 445 000

KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. Kapos Sport 4 320 000

„CSABA TV” Kft. KULTÚRMIX 2 340 000

Baranya Televízió KFT. Publikum 3 380 000

Kortye Vilmos Vecsési Magazin 2 500 000

Szombathelyi Televízió és Rádió Közhasznú Társaság Műhely 2 250 000

Sió Tv Kft. Siófoki Krónika 3 120 000

Mór Városi Televízió Kht. Köztér 3 380 000

Fanny-Film Bt. Heti Krónika 3 380 000

PAGDI Kft. Híradó 4 200 000

Veszprém TV Kft. Híradás 9 210 000

Dunaharaszti Ipartestület Szigethalmi krónika 3 380 000

VOX COELESTIS Bt. Híradó 9 360 000

LAVID Bt. Bodajki Híradó 3 055 000

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság „Mecénás” - kulturális magazin 2 385 000

Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért 
Alapítvány

„Táj-Kép” Magazin 3 380 000

Halasmédia Non-profit Kft. KULTÚRKÉP 2 070 000

VOX COELESTIS Bt. Gyulai Korzó 2 340 000

Dunaharaszti Ipartestület TV Magazin 3 380 000

Debrecen Városi Televízió Kft. Debreceni Színképek 2 340 000

TKTV Kft. Jó estét Tatabánya! 2 990 000

Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Miskolc Ma 9 240 000

Fehérvár Tv. Kft. Híradó 8 820 000

Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Társaság Nézőtér 2 115 000

REVITA TELEVÍZIÓ GYŐR Zrt. HÍRADÓ 9 210 000

Marcali Városi Televízió Marcali Híradó 3 315 000

TRIÓ-MÉDIA KFT. Szieszta 2 295 000

ETV Kht. (Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság) VII-es Krónika 3 380 000

„MÉDIA” 11.  Kft. Magazin 11 3 120 000

PÉCS TV Kft. Sport Ma 4 470 000

Tatai Televízió Közalapítvány „TATAI HÍRADÓ” 8 160 000

Debrecen Városi Televízió Kft. Napszemle 9 150 000

VÁROS-KÉP KHT. Híradó 8 160 000

MÁTYUS LAJOS VADKERTI KRÓNIKA 3 380 000
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HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ SZOBOSZLÓI HÍRMONDÓ 3 120 000

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Ózdi Krónika 8 032 000

ÉK-TV Kft. Híradó 7 938 000

Városi Televízió Eger Közhasznú Társaság Margó 2 160 000

MÉDIA CSELE Bt Dunavölgye Magazin 3 380 000

Teleház Egyesület Gyömrő Gyömrő Info Magazin 2 964 000

„KÖLCSEY” Kht. Eredményjelző 4 680 000

PÉCS TV Kft.
Publikum - összkulturális 

városnéző
2 340 000

KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. Géniusz 2 100 000

KAPOS TV ÉS RÁDIÓ Nonprofit Kft. Kapospont 8 640 000

SÁGHY-SAT Kft. Napjaink 3 380 000

Csoboth Zoltán Hétközben 3 185 000

ERME-COMP BT. Heti Magazin 2 704 000

DONKA-F Kft. Közéleti Mozaik 3 380 000

VSZ-KOMBI Bt. Körkép 3 380 000

TOLNATÁJ Műsorszolgáltató és Televízió Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A Tolnatáj Televízió Híradója 7 843 000

Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Körút-Kultúra 2 160 000

Keszthelyi TV. KFT. CÉLFOTÓ SPORTHÍRADÓ 4 635 000

2 .2 . Az ORTT 127/2008. (I. 16.) számú határozatával pályázati felhívást bocsátott ki 
az Rttv. 84. §-ának (2) bekezdése alapján rádiós hírműsor, sportműsor, illetve köz-
érdekű szolgáltató magazinműsor készítésének támogatására, ütemezett elő- és 
utófinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napjain, azo-
nos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati rádiós műsorszám készítésé-
nek támogatása az alábbi műsortípusokban: helyi eseményekről szóló hírműsor, he-
lyi eseményekről szóló sportműsor, helyi eseményekkel foglalkozó, helyi információ-
kat közlő közérdekű szolgáltató magazinműsor. A nyertes állandó műsorok támoga-
tására az ORTT beadási fordulónként legfeljebb 90 000 000 Ft-ot ítél meg a pályá-
zati felhívás szerinti felosztásban. Az egy állandó műsorra adásonként kérhető maxi-
mális támogatás hírműsor esetén 6 000 Ft, sportműsor esetén 6 000 Ft, magazinmű-
sor esetén 50 000 Ft. Az ORTT egy állandó műsort tervezett összköltségének legfel-
jebb 50%-ával támogat.

Az ORTT 544/2008. (III. 19.) számú határozatával a keretösszeget 16 820 Ft-tal meg-
emelte.

A háromfordulós eljárás során a 310 beérkezett kérelemből az ORTT 132 nyertest 
271 876 754 Ft támogatásban részesített. Az Alap év végéig 88 pályázóval összesen 
179 689 982 Ft összegben kötött szerződést (a szerződéskötések folyamatban van-
nak).
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a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 310 – –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 178 – –

nyertessé nyilvánított 132 271 876 754

szerződést nem kötött 44 –

szerződést kötött 88 179 689 982

A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve az állandó műsor címe
a megítélt 

támogatás (ft)

Nyugat Rádió Kft. Stadion Plusz 2 190 000

Nyugat Rádió Kft. Nyugati Krónika Plusz 1 872 000

Mediterrán Rádió Kft. Napi hírösszefoglaló 2 160 000

Gong Rádió Információs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság

Keceli mozaik 2 650 000

BMC RÁDIÓ Kft. BMC Hírtükör 1 872 000

Szlovén Rádió Kht.
Tedensko ogledao (Heti 

Magazin)
1 813 554

Helikon Rádió Műsorszolgáltató Kft. Dél-Zalai Mozaik 2 477 475

RD. Kft. Sportszelet 2 190 000

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány „A régió sportja” 1 854 000

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány „Regionális hírek” 2 160 000

Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. Napjaink 2 500 000

Fekete Júlia Térségi hírek 1 878 000

FRISS RÁDIÓ Kft. „NAPZÁRTA” 1 300 000

KUNSÁG-MÉDIA KHT.
Közérdekű szolgáltató  

magazin
2 600 000

Pro 28 Audiovizuális Szolgáltató Kft. VASI HÍREK 1 828 857

Lajta Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság

Lajta hírblokk 1 872 000

Civil Rádiózásért Alapítvány Civil-és városrészi hírek 1 440 000

DIÓSGYŐRI ADY ENDRE KULTÚRÁLIS ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT „Diósgyőri Hírmozaik” 1 548 000

„A-tól-Z-ig” Beruházási és Szervezési, Lebonyolítási Bt. „Orosházi Krónika” 2 160 000

VARAGE Kft. Debreceni Mozaik 2 600 000

„MAMBÓ RÁDIÓ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság

Versenyben Komló 2 160 000

ERASMUS ‘2001 Kft. Sportpanoráma 1 800 000

ERASMUS ‘2001 Kft. Soproni Panoráma 2 500 000

RÁDIÓ EGER Korlátolt Felelősségű Társaság Agria Hírei 1 878 000

RÁDIÓ EGER Korlátolt Felelősségű Társaság Egri Mozaik 2 600 000

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPRAFORGÓ 2 178 000

Hegyalja Média Kft. Zempléni Híradó 1 878 000
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támogatás (ft)

Hegyalja Média Kft. Hírek Hegyaljáról 1 878 000

Abaúj Rádió KFT. Hírexpress 95.4 1 878 000

Abaúj Rádió KFT. Express Hírek 1 878 000

CONTITRADE Kft. Múlt, jelen, jövő 2 600 000

CONTITRADE Kft. Regionális sporthírek 1 878 000

PANNON-SOPRON Kft. Krónika 1 860 000

PANNON-SOPRON Kft. AGÓRA 2 600 000

RÁDIÓ-AKTÍV Zrt. 5 perc sport 2 190 000

RÁDIÓ-AKTÍV Zrt. Hírek Zemplénből 2 190 000

„PIR” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Félidő 630 000

Gondol-A Rádió Kft. Tájoló 2 500 000

NEWAVE Kft. Rádió 1 Egri Magazin 2 466 775

MEDWE Média Kft. Montázs 2 498 165

MEDWE Média Kft. Erőnyerő 2 169 994

Rádió 8 Körmend Kft Hírek délben 2 190 000

Rádió 8 Körmend Kft Látószög 2 650 000

EZERJÓ Média Kft. Napi Krónika 1 770 000

Rádió 8 Körmend Kft Hajrá, Körmend! 2 190 000

ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA KFT. Sportpercek 618 000

Média-Villány Kft. „Sport itt Délen” 1 878 000

Tenkes Rádió Műsorszolgáltató Bt. „Visszatekintő” 2 650 000

Gong Rádió Információs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság

Korzó 2 600 000

Gong Rádió Információs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság

Kecskeméti Napszemle 1 878 000

PROMOTION SERVICE KFT Objektív 1 872 000

KUNSÁG-MÉDIA KHT. Sporthírek 1 878 000

Fekete Júlia Vár-Tükör 2 600 000

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
„Szószóló” című maga-

zinműsor
2 600 000

„PIR” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Fortuna hírek 1 878 000

Kisbíró Kft. Helyi Hírösszefoglaló 1 848 000

RÁDIÓ JAM Zrt.
Klubrádió Ajka Regioná-

lis Hírei
1 480 000

Klubrádió Zrt.
Klubrádió Regionális Sport-

hírei
2 160 000

Pro 28 Audiovizuális Szolgáltató Kft. VASI MOZAIK 2 594 647

INFORÁDIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG

FÓRUM 2 600 000

RÁDIÓ EGER Korlátolt Felelősségű Társaság Sportmix 1 818 000

RÁDIÓ HORIZONT Kft. RÉGIÓ HÍREI 5 PERCBEN 1 860 000

Rádió 1 Kft. Veszprémi krónika 2 160 000

FÉLEGYHÁZI HÍRLAP Kft. Sirius krónika 1 872 000

Helikon Rádió Műsorszolgáltató Kft. Helikon Krónika 2 516 481
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a pályázó neve az állandó műsor címe
a megítélt 

támogatás (ft)

Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. Nógrád sportja 1 536 000

TRIÓ-Rádió Kft Regionális Hírek 1 500 000

Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. Mozaik 2 600 000

Remény Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sporthírek a Rádió Aktívban 1 812 000

Lajta Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság

Lajta Sportinfó 1 878 000

Rádió Szombathely KFT. Vasi Sportpercek 1 871 939

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Sportkoktél 2 190 000

BMC RÁDIÓ Kft. BMC Sportturmix 2 172 000

Sound Stúdió 69 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság

Helyi hírek 1 560 000

Diórádió Gyöngyös Kft Sportszelet 1 870 000

NEWAVE Kft. Sporthírek 2 120 095

Kalocsai Rádió Kereskedelmi és Hírközlő Bt. Hírműsor 2 190 000

radiocafé Kft. Régiónk sportja 2 160 000

Dabas Sportcsarnok Kft. Hírmondó 2 190 000

LOKOMOTIV RÁDIÓ Kft.
Klubrádió Debrecen Hír-

percek
1 480 000

Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület Regionális Híradó 1 878 000

Hegyalja Média Kft. Sportexpress 101.8 1 878 000

Abaúj Rádió KFT. Sportexpress 95.4 1 878 000

Hegyalja Média Kft. Sportexpress 89.8 1 878 000

Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. Sziget Krónika 2 154 000

FM4RÁDIÓ KFT HÍRMONDÓ 1 872 000

MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. Reggeli Hírmagazin 1 806 000

Médiahíd Kft. Hírpercek 1 878 000

 

2 .3 . Az ORTT 542/2008. (III. 19.) számú határozatával pályázati felhívást bocsá-
tott ki az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése illetve az Európai Bizottságnak az EK Szer-
ződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete alapján médiaelmélettel, médiaismerettel 
foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támo-
gatására, elő- és utófinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja olyan magyar nyelvű kiadványok nyomtatott formában tör-
ténő elkészítésének és forgalomba hozatalának támogatása, amelyek szakkönyvek, 
tankönyvek monografikus vagy gyűjteményes mű formájában első magyar kiadása-
ként, folyóiratként vagy periodikaként jelennek meg, tudományos illetve ismeretter-
jesztő jelleggel vizsgálják és elemzik a média világát, és legkésőbb 2010. március 31-éig 
a pályázati kérelemben vállalt példányszámban teljes egészében forgalmazásra kerül-
nek. A nyertes kiadványok támogatására az ORTT együttesen legfeljebb 10 000 000 
Ft-ot ítél meg. A támogatást az ORTT a tervezett összköltség arányában ítéli meg a 
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8pályázónak úgy, hogy az ne haladja meg sem annak a külső hozzájárulások által nem 
fedezett hányadát, sem annak a 67%-át, sem a 2 000 000 Ft-ot.

Az ORTT 1848/2008. (X. 1.) számú határozatával a keretösszeget 1 244 319 Ft-tal 
megemelte.

Az eljárás 6 fordulója során a 11 beérkezett kérelemből a Testület 6 pályázót nyil-
vánított nyertessé, akikkel az Alap megkötötte a szerződéseket, összesen 11 244 318 
Ft összegben.

a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 11 – –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 5 – –

nyertessé nyilvánított 6 11 247 319

szerződést nem kötött – –

szerződést kötött 6 11 247 319

A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve a kiadvány címe
a megítélt támogatás 

(ft)

Új Studio Libri Kft. A TELEVÍZIÓS MŰFAJOK TÍPUSAI 2 000 000

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KFT.
GILLES DELEUZE: A mozgás-kép. Film 1.

Az idő-kép.
2 000 000

MÉDIA CONNECTION Kft. Média Kábel Műhold 2 000 000

HVG-ORAC Kiadó Kft. Infokommunikáció és Jog 2 000 000

LARISZA BT. Média és erőszak (munkacím) 1 970 805

Médiakutató Alapítvány Médiakutató, 2009/I., II., III. 1 273 514

2 .4 . Az ORTT 543/2008. (III. 19.) számú határozatával pályázati felhívást bocsátott 
ki az Rttv. 84. §-ának (2) bekezdése alapján a Nyugat megjelenésének 100. évfordu-
lója alkalmából televíziós portréműsorok készítésének támogatására, elő- és utó-
finanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja A XX. századi magyar irodalmat döntően meghatározó Nyu-
gat című folyóirat indulásának 100. évfordulója alkalmából portréműsorok támogatá-
sa. A nyertes műsorszámok támogatására az ORTT együttesen legfeljebb 35 000 000 
Ft-ot ítél meg. A támogatást az ORTT a tervezett összköltség arányában ítéli meg a 
pályázónak úgy, hogy az ne haladja meg – sem a tervezett összköltség külső hozzájá-
rulások által nem fedezett hányadát, sem a tervezett összköltség 75%-át, sem önálló 
műsorszámonként a 3 000 000 Ft-ot, sem epizódonként a 2 000 000 Ft-ot. 

Az ORTT 837/2008. (V. 21.) számú határozatával a keretösszeget 10 095 000 Ft-tal 
megemelte.
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A 29 beérkezett kérelem közül az Alap mind a 13 nyertessé nyilvánítottal megkö-
tötte a szerződéseket, összesen 45 087 350 Ft összegben.

a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 29 – –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 16 – –

nyertessé nyilvánított 13 45 087 350

szerződést nem kötött – –

szerződést kötött 13 45 087 350

A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve a műsorszám címe
a megítélt támogatás 

(ft)

VOX-TRADE ZRT. Páva - variációk, Ady és Kodály 3 000 000

Debrecen Városi Televizió Kft. Debrecen és a Nyugat 5 580 000

Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Szerelmes Nyugat - Juhász Gyula 2 850 000

MATT-2004 Kft „Nyugatosok” portréja 2 923 000

ERDŐ P. R. Bt. Debreceni tücsökzene 2 384 000

TITÁNIA FILM KFT. Ugat a Nyugat 3 000 000

ROPROD RÓZSA-PRODUKCIÓ Kft. Arcok a homályból 1-3. 6 000 000

BOKORFILM Kft. Valóság és illúzió 2 490 000

CINEVER Bt. NYUGATOSOK A HOLNAP VÁROSÁBAN 2 499 350

BORBÁLAFILM Kft. Zsiga bácsi 5 400 000

AEON Kft. Szomory Dezső zenéje 2 961 000

Pilot Kft Az erdélyi macska 3 000 000

ART VISION Stúdió Kft. Pesti Csillagok 3 000 000

2 .5 . Az ORTT 1195/2008. (VI. 25.) számú határozatával pályázati felhívást bocsá-
tott ki az Rttv. 84. §-ának (2) bekezdése alapján kortárs magyar irodalmi művek 
adaptációja alapján gyermek és ifjúsági televíziós műsorszámok készítésének tá-
mogatására, elő- és utófinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja a felhívás megjelenésének napját megelőzően, nyomtatott 
formában megjelent kortárs magyar irodalmi művek adaptációja alapján készített 
gyermek és ifjúsági televíziós közszolgálati műsorszámok készítésének támogatása. 
A nyertes műsorszámok támogatására az ORTT együttesen legfeljebb 90 000 000 
Ft-ot ítél meg. A támogatást az ORTT a tervezett összköltség arányában ítéli meg 
a pályázónak úgy, hogy az ne haladja meg sem a tervezett összköltség külső hozzá-
járulások által nem fedezett hányadát, sem a tervezett összköltség 80%-át, sem a 
15 000 000 Ft-ot.
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8Az ORTT 1842/2008. (X. 1.) számú határozatával a keretösszeget 11 676 400 Ft-tal 
megemelte. 

Az ORTT döntése értelmében a 30 beérkezett kérelemből a 9 nyertes összesen 
101 676 400 Ft támogatásban részesült, a szerződéseket megkötötték.

a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 30 – –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 21 – –

nyertessé nyilvánított 9 101 676 400

szerződést nem kötött – –

szerződést kötött 9 101 676 400

A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve
a rendező neve és a 

műsorszám címe
a bemutatást vállaló műsorszolgáltató

a megítélt 
támogatás 

(ft)

VIDERENT Kft.
Fazekas Lajos

Pinczési Judit: A világnak 
ablakában

Magyar Televízió Zrt. 12 080 000

Pilot Kft.
B. Nagy Tibor

Nyáresti medvenézőben
DUNA TV Zrt. 12 000 000

SÁGHY-SAT Kft.
Darvas Miklós

Tükörkép /Spiegelbild/

Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány - 
Lugio Tv, Vass Gyula - Zánka Tv, FÜZES TV Kft. - Fü-
zes Tv, FÜZES TV Kft. - Ladány Tv, Szentgotthárd 

Városi Televízió Kht. - Szentgotthárd Városi Televí-
zió, Lugosi Tamás - Herend Tv, „B+B” Kft. - Pártia Tv, 
Lenti TV KFT - Lenti Tv, Csoboth Zoltán - Városi Tv 

Mohács, Mogyoróssy Gyula - Celldömölki Városi Tv, 
Szőgyi László - Dusnok Tv, Tóth József - Pásztó Tv, 

„Zsolca TV” Kht. - Zsolca Tv, „Kölcsey” Kht. - Kölcsey 
Tv, „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület - Sereg Szemle

8 756 000

PCN Kft.
Sipos József

Kálnay Adél: Az igazi 
ajándék

DUNA TV Zrt. 14 950 000

ROPROD RÓZSA-
PRODUKCIÓ Kft.

Gárdos Péter
MIAZAMI

DUNA TV ZRt. 14 960 400

ÉK-TV Kft.
Dránovits István MADA-

RAK TOLLÁRÓL
DUNA TV Zrt. 14 500 000

TV COM Kft.

Dránovits István
BOBÓ KÖNYVE (Történet 
egy kisfiúról, aki felfedezi 

Akimerát)

DUNA TV Zrt. 13 500 000

K.K.TV Média és 
Kommunikációs 
Szolgáltató Betéti 
Társaság

Pálfy Borbála
Vakkancs szétnéz  

Budapesten
DUNA TV Zrt. 9 750 000

Keszthelyi TV. KFT.
Dr. Molnár András

LÁZÁR ERVIN: A ZÖLD LIFIC 
– mesejáték

Hálózatos TV Zrt. 1 180 000
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2 .6 . Az ORTT 1196/2008. (VI. 25.) számú határozatával pályázati felhívást bocsátott 
ki az Rttv. 84. §-ának (2) bekezdése alapján kortárs és klasszikus magyar irodalmi 
művek rádiós adaptációjának támogatására, elő- és utófinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja közszolgálati és országos közműsor-szolgáltató rádiós mű-
sorszolgáltatók 2008. november 1-je és 2009. április 30-a közötti időszakon belül ké-
szülő, és legkésőbb 2009. június 30-ig hétköznapon a 10:00-22:00 óra közötti, hétvé-
gén a 08:00-22:00 óra közötti műsorsávban adásba szerkesztett közszolgálati mű-
sorszámai készítésének támogatása. A nyertes műsorszámok támogatására az ORTT 
együttesen legfeljebb 35 000 000 Ft-ot ítél meg. A támogatást az ORTT a tervezett 
összköltség arányában ítéli meg a pályázónak úgy, hogy az ne haladja meg sem a ter-
vezett összköltség külső hozzájárulások által nem fedezett hányadát, sem a tervezett 
összköltség 67%-át, sem műsorszámonként az 1 000 000 Ft-ot.

A Testület 65 pályázót részesített támogatásban a 81 kérelemből, a szerződéseket 
megkötötték 34 946 455 Ft összegben.

a kiírástól 2008 . december 31-éig összesített adatok támogatott
megítélt

támogatás (ft)

beérkezett pályázati kérelmek 81 - –

elutasított (formai, tartalmi, forráshiány) 16 – –

nyertessé nyilvánított 65 34 946 455

szerződést nem kötött – –

szerződést kötött 65 34 946 455

A támogatásban részesült és szerződést kötött pályázók:

a pályázó neve a műsorszám címe
a megítélt támoga-

tás (ft)

Magyar Rádió Zrt. Csoda és Kósza 983 218

Magyar Rádió Zrt. Nem trappolok tovább 610 000

Magyar Rádió Zrt. Idill 800 000

Magyar Rádió Zrt. Az ablakkeret 700 000

Magyar Rádió Zrt. A meztelen folyó II. 550 000

Magyar Rádió Zrt. Orfeuszok és az Euridicék 820 000

Magyar Rádió Zrt. Novellák 250 000

Magyar Rádió Zrt. Jancsi és Juliska 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Voltomiglan I. 450 000

Magyar Rádió Zrt. Adél 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Az oltalom kolostora 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Semmi művészet 720 000

Magyar Rádió Zrt. Árvízi mesék 800 000

Magyar Rádió Zrt. Kuratórium 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Az ágytakaró 925 000

Magyar Rádió Zrt. A gyerek I. 660 000
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8a pályázó neve a műsorszám címe
a megítélt támoga-

tás (ft)

Magyar Rádió Zrt. A meztelen folyó I. 550 000

Magyar Rádió Zrt. Kovács András Ferenc gyermekversei 700 000

Magyar Rádió Zrt. Begyűjtött vallomásaim 690 000

Magyar Rádió Zrt. Plazma 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Gramofon 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Osvát 640 000

Magyar Rádió Zrt. Merénylet 850 000

Magyar Rádió Zrt. Idegenek 750 000

Magyar Rádió Zrt. Polgár Istók 425 000

Magyar Rádió Zrt. Voltomiglan II. 450 000

Magyar Rádió Zrt. Czillei és a Hunyadiak 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. A gyerek II. 605 000

Magyar Rádió Zrt. A hetedik érzés 900 000

Magyar Rádió Zrt. Lírai jegyzetek egy évről 350 000

Magyar Rádió Zrt. Karinthy és Kosztolányi I. 525 000

Magyar Rádió Zrt. Ondrok gödre II. 750 000

Magyar Rádió Zrt. Egész lényeddel 540 000

Magyar Rádió Zrt. Ondrok gödre I. 605 000

Magyar Rádió Zrt. Karinthy és Kosztolányi II. 635 000

Magyar Rádió Zrt. A Biblia 1 000 000

Magyar Rádió Zrt. Diszkrét báj kicsiny pocakkal 996 668

Katolikus Rádió Zrt. Gáti Kovács István: Időzavar 448 481

Katolikus Rádió Zrt.
Anacdotae Hungarorum -(avagy) A magyarok cselekedetei s más 

nevezetes dolgaik, ahogy asztali szóbeszédeikből Tóth Béla föl-
jegyezte

273 454

Katolikus Rádió Zrt. Makkai Sándor: Az élet fejedelme 234 579

Katolikus Rádió Zrt. Karinthy - Tükör 402 283

Katolikus Rádió Zrt. Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája 295 777

Katolikus Rádió Zrt. Nemes rozsda 250 475

Katolikus Rádió Zrt. Móra Ferenc: A vadember és családja 254 395

Katolikus Rádió Zrt. Babits Mihály: Hatholdas rózsakert 283 761

Katolikus Rádió Zrt. Kodolányi János: József az Ács 268 663

Katolikus Rádió Zrt. Karinthy Frigyes: Vannak kellemes emberek 390 283

Katolikus Rádió Zrt. Jókai Mór: A tűzön át az égbe 234 550

Katolikus Rádió Zrt. Eötvös József: Magyar Élet 276 078

Katolikus Rádió Zrt. Fohász két hangra 205 652

Katolikus Rádió Zrt.
„Lelkem Aranyom! - Kedves Petőfim!” - Arany János és Petőfi Sán-

dor legendás barátsága levelezésük alapján
279 763

Katolikus Rádió Zrt. Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig 283 398

Katolikus Rádió Zrt. Mikszáth Kálmán: Az aranykisasszony 261 361

Katolikus Rádió Zrt. Krúdy Gyula: Magyar király idyllek 237 585

Katolikus Rádió Zrt. Gergei Albert: Széphistória 184 201

Katolikus Rádió Zrt. Tamási Áron: Szülőföldem 290 950



394

a mûsorszolgáltatási alap

a pályázó neve a műsorszám címe
a megítélt támoga-

tás (ft)

Katolikus Rádió Zrt. Sütő András: Perzsák 253 415

Katolikus Rádió Zrt. Vathy Zsuzsa: Játékaink 295 841

Katolikus Rádió Zrt. Gárdonyi Géza: Boldog halál szekere 255 062

Katolikus Rádió Zrt. Babits Mihály: A magyar jellem 246 443

Katolikus Rádió Zrt. Tömörkény István: Sebőkhögyi éjszakák 275 734

Katolikus Rádió Zrt. Lázár Ervin: Csillagmajor 295 841

Katolikus Rádió Zrt. Krúdy Gyula: II. Lajos és Mária királyné - valamint az óbudaiak 237 918

Katolikus Rádió Zrt. Mikszáth Kálmán: Karcolatok a Tisztelt Házból 234 913

Katolikus Rádió Zrt. Kaffka Margit: Krétarajz 265 713

2 .7 . Az ORTT 2140/2008. (XI. 19.) számú határozatával pályázati felhívást bocsátott 
ki az Rttv. 78. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerző-
dés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló 1998/2006/EK rendelete alapján a nem nyereségérdekelt műsorszol-
gáltatók és közműsor-szolgáltatók 2009. évi fenntartási és üzemeltetési költségei-
nek támogatására, havonta folyósítandó előfinanszírozás formájában.

A pályázati eljárás célja a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-
szolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi műsorszolgáltatók folyamatos 
tevékenységének havi támogatása a 2009. január 1-je és 2009. december 31-e közötti, 
a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak műsorszolgálta-
tással kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A pályázati eljárásban rendelkezésre álló keretösszeget az alábbiak szerint oszt-
ja meg:

közműsor-szolgáltatók:
152 586 400 ft

(60-35-5%)

nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók:
152 586 400 ft

(40-25-35%)

TV: 91 551 840 Ft
R: 53 405 240 Ft

KKR: 7 629 320 Ft

TV: 61 034 560 Ft
R: 38 146 600 Ft

KKR: 53 405 240 Ft

Az eljárás első fordulójában a beadási határidő 2008. december 17-e, a második és 
további fordulók beadására nyitva álló idő tárgyhó 15. napja. Az első beadási napon 
összesen 81 db pályázat érkezett be, az igényelt támogatás összesen 465 485 050 Ft. 
A kért támogatások megoszlása: közműsor-szolgáltató televíziók: 163 467 208 Ft, köz-
műsor-szolgáltató rádiók: 79 609 203 Ft, kisközösségi közműsor-szolgáltató rádiók: 
18 219 600 Ft, nem nyereségérdekelt televíziók: 103 451 424 Ft, nem nyereségérde-
kelt rádiók: 39 306 120 Ft, kisközösségi nem nyereségérdekelt rádiók: 61 431 495 Ft.
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83. a 2008. év egyedi TámogaTásai

Az Alaphoz 2008-ban 120 egyedi támogatási kérelem érkezett. Az egyedi támogatá-
sok kiemelt fontosságúak, mert olyan projektek számára biztosítanak finanszírozási 
lehetőséget a média területén, amelyek más, műsorszolgáltatók számára meghirde-
tett pályázati eljárások keretébe nem illeszthetők. Az alábbi táblázat a 2008-ban ked-
vezményezetté nyilvánított 67, összesen 312 198 300 Ft támogatásban részesült egye-
di kérelem benyújtóinak adatait tartalmazza:

témakör a kérelmező a kérelem tárgya
megítélt 

támogatás (ft)

könyvkiadás
Új Stúdió Libri Könyvterjesz-

tő és Könyvkiadó Kft.
Merre tovább Magyarország? című ta-

nulmánykötet kiadása
1 100 000

fesztivál
„Csaba TV” Első Csabai Tele-

víziós Kft.
Békéscsabai Digiporáma Fesztivál (2008-

ban 3. alkalommal)
200 000

rendezvény
Szécsényi Városnapért 

Egyesület

XVII. Magyar Kultúra Napja alkalmából 
rendezett versmondó és népdalének-

lő verseny
800 000

rendezvény FILMNET IPTV Kft. Médiatalálkozó – Nagyvárad 1 500 000

rendezvény
HÖOK a Hallgatókért Ala-

pítvány
Katapult Mentorprogram Kulturális Ta-

lálkozó
1 100 000

rendezvény Népfőiskola Alapítvány
Kistérségi és Kisközösségi Televíziók IX. 
szemléje és Sára Sándor filmes műhely

10 000 000

koncert Rózsa Records Kft. V’MOTO ROCK KONCERT 2008 10 000 000

rendezvény
Protestáns Jogi Oktatásért 

Alapítvány
Jogászok a médiában, a médiáról című 

rendezvény
1 500 000

archiválás, archiváló 
rendszer telepítése

Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete

a helyi televíziók műsorának archiválá-
sa az ORTT-vel egyeztetett szempontok 
szerint, az ellenőrzések és az adatszol-

gáltatás könnyítése érdekében; számító-
gépes archiváló rendszer telepítése 70 

helyi televíziónál

37 940 000

technikai korszerűsítés HÍR TV Zrt.
a HÍR TV Zrt. technikai eszközparkjának 

digitális fejlesztése
49 990 000

digitalizálás AGRO TV-ATV Zrt. TV műsorszolgáltatás digitalizálása 50 000 000

műszaki támogatás Hálózatos TV Zrt.
egyedi műsorszórás-korszerűsítési mű-

szaki támogatás
39 800 000

rendezvény Régiókért Alapítvány
REPORTERS EUROPE CUP 2008 – Nyír-

egyháza
7 000 000

közvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Zrt.
Elektronikus médiafogyasztás és párt-

preferencia 2008 tavaszán című közvé-
lemény-kutatás elkészítéséhez

5 000 000

rendezvény
Somogyvár Község Önkor-

mányzata
Somogyvári ünnepi játékok 13 000 000

internetes médiaportál Mozaik Software Ház Kft. médiafigyelő portál létrehozása 3 700 000

átírás PCN Kommunikációs Kft.
Eszter hagyatéka című film 35 mm-es 

felnagyításának utófinanszírozása
9 000 000

album és CD melléklet Magyar Napló Kiadó Kft.
támogatás album és CD melléklet ki-

adásához
1 150 000

könyvkiadás Csökmei Kör
Kontra György és tanítványai című em-

lékkönyv kiadásához támogatás
200 000
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témakör a kérelmező a kérelem tárgya
megítélt 

támogatás (ft)

könyvkiadás JEL Egyházi Könyvkiadó Bt. támogatás könyvkiadáshoz 950 000

műszaki fejlesztés
„CSABA TV” Első Csabai Te-

levíziós Kft.
mikrohullámú adóvevő berendezés be-

szerzése az Erdély Tv részére
1 205 000

rendezvény-sorozat
Alapítvány „A Magyaror-
szági Németajkú Reformá-

tus Gyülekezetért”

Protestáns Tavasz – kulturális rendez-
vénysorozat

465 000

rendezvény
Gödöllői Királyi Kastély Köz-

hasznú Társaság
a Gödöllői Királyi Kastély 2008. évi prog-

ramjainak támogatása
3 000 000

filmfesztivál
Összefogás a Magyar Csa-
ládokért Országos Egye-

sület

Ne szívd meg! – Drogprevenciós Film-
fesztivál

1 260 000

filmfesztivál SISZA Kommunikációs Kft.
Roma élet: I. Közép-európai Rövid Do-
kumentumfilm Fesztivál a Romák éle-

téről
1 500 000

tanácskozás

„ESÉLY A XXI. SZÁZAD-
BAN” Művészeti Oktatási-
Kulturális-Közéleti Alapít-

vány (MOKKA)

II. Országos Cigány Értelmiségiek Ta-
nácskozása

200 000

gálaest
Opera&Press Zeneművé-
szeti és Sajtó Betéti Tár-

saság

Magyar balettcsillagok – Gálaest meg-
rendezésének támogatása

2 000 000

rendezvény
Hegysor Közhasznú Kultu-

rális Egyesület

A TÁP Színház Tápon, Mediawave 
2008 – Kortárs színház és workshop 

megrendezése
1 260 000

könyv- és CD- kiadás
JEL Egyházi Könyvkiadó Be-

téti Társaság
támogatás könyv- és CD-kiadáshoz 5 980 000

fesztivál
„Nemzetközi Vizuális Művé-

szeti” Alapítvány
MEDIAWAVE’2008 Nemzetközi Film és 

Zenei Fesztivál
5 000 000

konferencia
Terézvárosi Örmény Kisebb-

ségi Önkormányzat
támogatás örmény kulturális konfe-

renciához
700 000

tanulmányút
Színház- és Filmművésze-

ti Egyetem
tanulmányút a New York Film Academy 

és az NBC News közös kurzusára
500 000

fesztivál ERLIN Galéria Kht. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja 400 000

verseny
Kanizsai Kulturális Köz-

pont – Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház

Csengey Dénes vers- és prózamon-
dó verseny

1 000 000

rendezvény
Tolna Kézilabda Club Egye-

sület
II. „Dél-Dunántúli Média Kupa” rendez-

vénysorozat
800 000

rendezvény Pécsi Keresztény Kör IV. Magyar Serra Találkozó 800 000

filmszemle
Ház a Réten Kulturális 

Egyesület
a 15. Országos Diákfilmszemle meg-

rendezése
2 500 000

honlap FILM.HU Kft.
kérelem a magyar moziportál 2008-

2009. évi működésének támogatására
4 000 000

konferencia
Magyar Mozgókép és Mé-

diaoktatási Egyesület

Konferencia-Workshop: Film- és mé-
diatanárok értékelés-módszertani fel-

készítése
518 000

továbbképzés
Magyar Mozgókép és Mé-

diaoktatási Egyesület
médiatanárok mozgóképi íráskészségé-

nek fejlesztése
1 500 000

fesztivál Kanizsai Kulturális Központ II. Igric Fesztivál 400 000

kiállítás A38 Kht.
a Műcsarnokban bemutatásra kerülő 5 
éves az A38 Kht. által gyártott televíziós 

koncertfilmek bemutatása
2 000 000
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8témakör a kérelmező a kérelem tárgya
megítélt 

támogatás (ft)

eszközbérlés Novus Művészeti Egyesület
a Novus Művészeti Iskola 2008-ban 

végzett kísérleti osztálya vizsgájának tá-
mogatása

150 000

könyv- és CD-kiadás
JEL Egyházi Könyvkiadó Be-

téti Társaság

támogatás könyv- és CD-kiadáshoz 
(Mindszenty József emlékezete, Akarok 

lenni népem lelkiismerete)
1 000 000

fesztivál
Kapolcsi Kulturális és Ter-
mészetvédelmi Egyesület

Kapolcsi Bűvészeti Napok 2008. 500 000

műszaki fejlesztés
Felnövekvő Nemzedékért 

Alapítvány
médiastúdió fejlesztése 330 000

könyv- és CD- kiadás
JEL Egyházi Könyvkiadó Be-

téti Társaság
támogatás könyv- és CD-kiadáshoz

(Móra Ferenc: Dióbél királyfi)
1 490 000

médiaképzés
Nonprofit Média Központ 

Alapítvány
Nézőpont Váltás – médiaképzés fogya-

tékkal élők számára
3 000 000

kutatás Dr. Kun Miklós
A médiahelyzet összehasonlító vizsgála-
ta a volt Szovjetunió és a szovjet blokk 

utódállamaiban 1988-2008.
980 000

találkozó Ózdi Arvisura Társaság
„Hajnaltűz” Kárpát-medencei II. Arvisura 

Találkozó Ózdon
300 000

fesztivál Experiment Kht.
X. Nemzetközi Performance és Nehéz-
zenei Fesztivál Vizuális Dokumentáció

735 300

filmfesztiválon való rész-
vétel

PCN Kft.
az Eszter hagyatéka című film Montreáli 

Filmfesztiválon való szereplése
3 000 000

fesztivál SOFT-WERK Bt A magyar líra fesztiválja 370 000

konferencia
Média a Családért Ala-

pítvány
támogatási kérelem konferencia meg-

rendezéséhez
280 000

konferencia
Kisebbségekért - Pro 
Minoritate Alapítvány

sajtókonferencia 3 000 000

DVD-gyártás
Weöres Sándor Színház 

Nonprofit Kft.
támogatási kérelem DVD-gyártásra, sok-

szorosításra, DigiPak készítésre
2 000 000

filmszemle
Zalaegerszegi Televízió Kor-
látolt Felelősségű Társaság

V. Göcsej Filmszemle 2 000 000

gála Opera&Press Bt.
Magyar Balettcsillagok – Gálaest 

DVD-készítés támogatása
800 000

programok Széll Kálmán Alapítvány
támogatás az Alapítvány programjainak 

költségeihez
2 000 000

kiállítás „Kunst Konsult” Kft.
Dienes Gábor festőművész kiállításának 

megvalósítása
1 500 000

szakmai program MediaSmart Hungary Kht.
Út a médiaértéshez – a médiaértés sze-
repe az esélyegyenlőség alakításában 
szakmai célkitűzések megvalósítása

2 000 000

táborszervezés
Magyar Rádió Gyermekkó-

rus Alapítvány
anyagi támogatás a 2009. évi nyári ze-

nei kórustáborhoz
1 300 000

képzés
Közép-európai Média In-

tézet Kft.

a Magyar Média Iskola 2008-2009/I. sze-
mesztere szervezési és hirdetési költsé-

geinek támogatása
500 000

filmfesztivál CINE-MIS Kht. 6. Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja 300 000



398

a mûsorszolgáltatási alap

témakör a kérelmező a kérelem tárgya
megítélt 

támogatás (ft)

könyvkiadás Századvég Politikai Iskola
Koltay András: A szólásszabadság alap-

vonalai című könyve kiadásának tá-
mogatása

300 000

konferencia
Élhető Városért Kulturális 

Egyesület
konferencia támogatása 1 945 000

DVD-kiadás
Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítvány

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor  DVD-kiadás

1 500 000

4. az orTT TámogaTáspoliTikája 

A Műsorszolgáltatási Alap tevékenységének indulásakor a rendelkezésre álló támo-
gatások pályázati úton történő elosztása mellett hasonlóan fontos cél volt a kapcso-
lódó intézményi struktúra kialakítása és folyamatos működtetése. Ez is oka lehetett 
annak, hogy a kezdeti időszakban főleg kábelhálózatok fejlesztésére (bekötésszám 
növelése), valamint rádiós, illetve televíziós közszolgálati műsorszámok készítésére 
vonatkozó pályázati eljárások meghirdetésére került sor. Ez idő tájt a különféle pá-
lyázati eljárások támogatási céljának meghatározása elsősorban az Rttv. 2. §-ában ta-
lálható „filmalkotás”, valamint „közszolgálati műsorszám” definíciójában szereplő 
műfajok és témakörök alapján történt.

Az Alap intézményi struktúrájának kialakítása egyidejűleg a pályázati eljárások in-
tézményesített bonyolítását is jelentette, azaz kiszámítható és mindenki számára ke-
zelhető eljárások, egységes szerkezetű felhívások, formanyomtatványok, támogatá-
si szerződések és a beszámolást segítő formanyomtatványok, valamint – ahol ez le-
hetséges volt – a periodikusan ismétlődő pályázatok meghirdetését. Ez utóbbira pél-
dák az alábbi eljárások:
–  a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók műszaki és 

üzemeltetési pályázatai, 
–  a helyi rádiós és televíziós műsorszolgáltatók állandó (hír-, sport- és magazin-) mű-

sorainak készítését támogató pályázatok, 
– kábeltelevízió-hálózatok építésének támogatása.
Ugyancsak a kiszámíthatóbb és „pályázó-barát” eljárások megjelenését mutatja az 

is, hogy számos pályázati eljárás hosszabb időtartamra kerül meghirdetésre oly mó-
don, hogy havonta van lehetőség pályázati kérelem benyújtására; ilyen valamennyi 
műszaki pályázati eljárás, valamint a kiadványok megjelentetését vagy a fesztiválkó-
piák elkészítését támogató eljárás.

Az Alap különösen nagy gondot fordít arra, hogy mind a pályázók, mind a ked-
vezményezettek (vagy az érdeklődők) számára nyilvánosságot biztosítson a különfé-
le pályázati eljárások tekintetében. Ezért egy átlátható és könnyen kezelhető webes 
megjelenést alakított ki, s ennek révén időben és gyorsan tudja tájékoztatni a pályá-
zókat valamennyi fontos eseményről, információról.
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8A Testület számos esetben tett közzé pályázati felhívást valamely aktuális esemény 
kapcsán. Példa volt erre az Európai Unióhoz történő csatlakozás tárgyában, a 2004. 
évi nemzeti ünnepek és emléknapok ünnepléséhez kapcsolódó televíziós műsor-
számok, az 1956-os forradalom feldolgozása és bemutatása témájú televíziós, il-
letve rádiós műsorszámok, valamint a Nyugat 100. évfordulója alkalmából televí-
ziós portréműsorok készítésére meghirdetett pályázati eljárás. Ebbe a körbe tartozik 
a Millenniumi Kulturális Gyűjtemény program keretében támogatott portréfilmek 
és filmszociográfiák készítése is.

A tematikus és célcsoport-támogatás sajátos ötvözéseként jellemezhető az a kábel-
hálózatok megépítését szolgáló, többéves pályázatsorozat, amely a szegényebb és 
infrastrukturálisan kevésbé fejlett – 1250 állandó lakos alatti – kistelepüléseken segí-
tette elő a korszerű adatátvitelre és internethasználatra egyaránt alkalmas kábelhá-
lózatok megépítését.

Az ORTT és a Magyar Mozgókép Közalapítvány közös pályázati eljárás keretében 
immár két alkalommal nyújtott támogatást tévéjátékok, tévéfilmek és tévéfilmso-
rozatok készítésére. Hasonlóan közös pályázati eljárásokat hirdetett meg a Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériumával gyermek és ifjúsági tárgyú irodalmi művek te-
levíziós feldolgozására, kulturális és történelmi témájú televíziós műsorszámok, vala-
mint hazai zenei témájú műsorszámok sorozata készítésére. Az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztériummal közösen pedig jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésé-
nek támogatására jelentetett meg pályázati felhívást.

4 .1 . filmes és televíziós műsorszámok támogatása
A Testület által támogatott filmes, televíziós műsorszámok közé elsősorban a játék-
filmek, televíziójátékok, dokumentumfilmek és animációs filmek, valamint az orszá-
gos sugárzású televízió műsorok tartoznak. 1998 és 2008 között filmekre és televízi-
ós műsorszámokra 61 pályázati eljárás keretében a Testület 15,03 milliárd Ft támoga-
tásra vállalt szerződéses kötelezettséget (2 . és 3 . ábra). A támogatott műsorszámok 
hossza e kategóriákban több mint 23 560 óra.

2. ábra – A televíziós és filmes műsorszám-támogatások az összes támogatás arányában

Televízós és filmes
51%

További támogatások
49%
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3. ábra – A televíziós és filmes műsorszámok támogatási szerződéseinek száma az összes 
megkötött szerződés arányában

4 .2 . rádiós műsorszámok támogatása
Rádiós műsorszámok készítésének támogatására 1998 és 2008 között a Testület 29 
pályázati felhívást bocsátott ki és 3,2 milliárd Ft támogatás folyósítására vállalt köte-
lezettséget (4 . és 5 . ábra). A támogatott produkciók hossza a rádiós műsorszám ka-
tegóriában több mint 43 240 óra.

4. ábra – Rádiós műsorszám-támogatások az összes támogatás arányában

38%
62%

Televíziós és filmes műsorszám támogatási szerződések

További támogatási szerződések

89%

11%

Rádiós További támogatások
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85. ábra – A rádiós műsorszámok támogatási szerződéseinek száma az összes megkötött 
szerződés arányában

4 .3 . kábelhálózatok fejlesztésére fordított támogatás
A műszaki fejlesztés során a Testület elavult kábelrendszerek korszerűsítését, új kábel-
televíziós rendszerek kiépítésével új háztartások bekötését, valamint a műsorszórás 
korszerűsítését támogatta. Az ország egész területén a Testület az 1997 és 2008 kö-
zötti időszakban korszerűsítésekre és új bekötésekre összesen 11 pályázati eljárás ke-
retében 8,09 milliárd Ft-ot fordított. E támogatások lehetőséget adtak régi rendsze-
rek korszerűsítésére is, amelyeken így már a visszirányú adatátvitel is biztosított. Kü-
lön figyelmet érdemel az a többéves pályázatsorozat, melyet a szegényebb és infrast-
rukturálisan kevésbé fejlett 1250 fős lélekszámot meg nem haladó kistelepülések ká-
belhálózatának fejlesztésére hirdetett meg az ORTT. E településeken csaknem 3 mil-
liárdos támogatás szolgálta a korszerű adatátvitelre és internethasználatra egyaránt 
alkalmas kábelhálózatok megépítését (6 . és 7 . ábra).

Az országos méretű kábelhálózat-kiépítés és -korszerűsítés mára már települések 
százai és háztartások tízezrei számára biztosíthatja a kétirányú adatátvitelt és ezzel az 
internet hozzáférést is, amely jelentősen gyorsíthatja az információk áramlását és sza-
bad hozzáférését, segítve ezzel az elmaradott települések felzárkóztatását.

32%
68%

Rádiós műsorszám támogatási szerződések

További támogatási szerződések



402

a mûsorszolgáltatási alap

6. ábra – A kábelhálózatok fejlesztésére fordított támogatások az összes támogatás ará-
nyában

7. ábra – Kistelepülési és egyéb kábelhálózat-fejlesztések támogatása

4 .4 . a helyi műsorszolgáltatás támogatása
Helyi televíziók és rádiók számára műsorszámkészítésre és műsorszórás-korszerűsítés-
hez a Testület 2008 végéig 26 pályázati eljárás keretében 5,4 milliárd Ft támogatást 
ítélt meg. A kedvezményezettek a támogatásokat elsősorban hír- sport- és magazin-
műsorok készítésére fordították (8 . és 9 . ábra).

Kábeles
73%

További támogatások
27%

36%64%

Kistelepülési Egyéb kábel támogatás
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88. ábra – A helyi televízióknak és rádióknak nyújtott támogatások az összes támogatás 
arányában

9. ábra – A helyi televíziók és rádiók támogatása a támogatási cél szerinti megoszlásban

4 .5 . a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók tá-
mogatása
Külön figyelmet szentelt az ORTT a nonprofit szektor támogatására. Számukra 20 
pályázati eljárás során 2,69 milliárd Ft támogatást nyújtott, elősegítve ezzel kiskö-
zösségek és a civil társadalom erősödését. A kedvezményezettek a támogatásokat 
stúdióberendezések vásárlására, korszerűsítésére és folyamatos működési költségek 
finanszírozására fordíthatták.

18%

82%

Helyi televíziók és rádiók támogatása Támogatások a helyin kívül

43%
51%

1% 5%

Helyi rádiók állandó m sorszámainak támogatása
Helyi televíziók állandó m sorszámainak támogatása
Helyi televíziók m sorszórásának korszerüsítése
Helyi rádiók m sorszórásának korszerüsítése
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5. a mûsorszolgálTaTási alap igazgaTósága

szervezeti felépítés, főbb feladatok
A Műsorszolgáltatási Alap hivatali szervezete az Alap Igazgatósága. Az Igazgatóság 
az Alap Kezelési Szabályzata, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat által meg-
határozott feladat- és hatáskörrel működik. Legfőbb feladatai az ORTT támogatási 
tevékenységhez kapcsolódó döntéseinek előkészítése és végrehajtása, a beérkező pá-
lyázatok feldolgozása, az eseti bírálóbizottságok munkájának támogatása, a támoga-
tási szerződésekben rögzített feltételek támogatottak általi betartásának ellenőrzése.

Az Igazgatóság élén igazgató áll, a referatúrákat igazgatóhelyettesek irányítják. A 
referatúrák száma az új SZMSZ 2008. június 17-i életbelépésével négyről háromra 
csökkent. Az Alap Igazgatóságát 2005. szeptember 15-e óta dr. Dömény Péter veze-
ti. A Testület és az Igazgatóság között a kapcsolatot az igazgató tartja, aki tanácsko-
zási joggal részt vesz a Testület ülésein. Az előterjesztések tárgyalásakor az igazgatót 

– megbízás alapján – a szakterületet irányító igazgatóhelyettes képviselheti.
Az Alap Igazgatósága Budapesten, a Váci utca 16/B. szám alatt működik. Az Igaz-

gatóság létszáma 42 fő. Az Igazgatóság munkatársai a Munka Törvénykönyve alap-
ján állnak alkalmazásban.

Az Igazgatóság szervezetéhez tartozik az ORTT által 2005-ben létrehozott Alkal-
mazott Kommunikációtudományi Intézet (AKTI), melynek irányítását a Testület által 
közvetlenül kinevezett igazgató végzi. Az Intézetnek az igazgatón kívül 7 munkatár-
sa van. Az AKTI tevékenységével jelen beszámoló IX. fejezete foglalkozik részletesen.

a 2008-as év főbb eredményei
A 2008-as évben az egyes pályázati eljárásokkal kapcsolatos tevékenységen (melyet 
jelen beszámoló VIII. 1-3. fejezeti részleteznek) túl az Alap Igazgatósága az alábbi te-
rületeken ért el eredményeket:
–  A Testület a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi támogatási tervét a 2773/2007. (XII. 

12.) számú, valamint a 214/2008. (I. 30.) számú határozataival fogadta el. A terv 
alapján az Alap elkészítette a pályázatok kiírásának részletes menetrendjét tartal-
mazó Pályázati naptárat, melyet a Testület 395/2008. (II. 27.) számú határozatával 
fogadott el. A Pályázati naptár az érdeklődők számára az Alap honlapján (www.
alap.ortt.hu) is megtekinthető.

–  Az Alap elkészítette és határidőre (a Testület mandátumának lejárta miatt került 
május helyett februárra) a Testület elé terjesztette a 2007. évi gazdálkodását bemu-
tató számviteli beszámolót és a 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszám-
adását. A Testület a beszámolót a 401/2008. (II. 27.), a zárszámadást a 400/2008. (II. 
27.) számú határozatával elfogadta.

–  Az Alap – a Testület 838/2008. (V. 21.) számú határozata nyomán – racionalizál-
ta munkafolyamatait és ehhez igazítva módosult az Igazgatóság szervezeti fel-
építése is. A Jogtanácsosi referatúra megszűnt, feladatai az Alap többi szerveze-
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8ti egysége között kerültek megosztásra. 2008. június 17-e óta a korábbi négy he-
lyett már csak három referatúra működik, így az igazgatóhelyettesek száma is egy-
gyel csökkent. 

–  A Testület 2008. április 9-én hozott belső határozata szerint „Az Országos Rádió és 
Televízió Testület felhívja a Műsorszolgáltatási Alapot, hogy az egyedi támoga-
tási kérelmek esetében a jövőbeni szerződésszegéses állapotok lehetőség sze-
rinti kiküszöbölése és a szerződések jövőbeni racionalizálása érdekében egy hó-
napon belül készítsen elemzést és javaslatot előterjesztés formájában.” Az Alap 
2008. május 9-én az MA-164/2008. számú előterjesztésben tárta a Testület elé ja-
vaslatait, melyeket az a 838/2008. (V. 21.) számú határozatával elfogadott, egyben 
az Alap feladatául tette az egyedi támogatásokkal kapcsolatos folyamat rendjé-
re vonatkozó – korábban benyújtott – szabályzattervezetnek, valamint az egyedi 
támogatások formaszerződéseinek a határozat szerinti megfelelő átdolgozását. A 
feladat teljesítéseként az Alap 2008. augusztus 29-én az MA-277/2008. számú elő-
terjesztésben a Testület elé tárta az egyedi támogatások rendjét rögzítő szabály-
zatnak, továbbá az egyedi támogatási szerződések új formaszövegeinek és azok 
mellékleteinek tervezetét, valamint az egyedi támogatottak egyes egyéb szerző-
désszegéseinek (a támogatás egyes részleteinek nem a kérelemben szereplő üte-
mezés szerinti felhasználása) kezelésére vonatkozó javaslatát.

–  Az Alap a 2009. évi költségvetésének tervezetét 2008. július 9-én terjesztette a Tes-
tület elé. A költségvetést a Testület 1500/2008. (VIII. 27.) számú határozatában – az 
abban foglalt módosításokkal – elfogadta és azt az ORTT költségvetésének része-
ként az Országgyűlés elé beterjesztette. Az Országgyűlés az ORTT költségvetését 
rögzítő 2008. évi LXXXIII. törvényt 2008. november 25-én elfogadta.

–  A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 
87. § (3) bekezdése szerint az esedékes üzemben tartási díjat az átvállalással nem 
érintett üzemben tartási díj megfizetésére kötelezettektől 2007. április 1-jétől az 
APEH szedi be és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba. Az érintett három szer-
vezet (ORTT, Alap, APEH) között még 2007-ben kezdődött egyeztetés az együtt-
működés részleteit rögzítő megállapodásról, mely 2008-ban is folytatódott. Az 
ORTT elnöke és a Műsorszolgáltatási Alap igazgatója 2008. június 16-án tárgyalt az 
átvállalással nem érintett üzemben tartási díj beszedésével megbízott APEH elnö-
kével a szervezetek közötti együttműködési megállapodás megkötésével és a be-
szedés hatékonyságának növelésével kapcsolatos kérdésekről. A megbeszélést kö-
vetően a téma nagy sajtónyilvánosságot kapott, mely önmagában is nagy figye-
lemfelhívó erővel bírt a fizetésre kötelezettek felé. Az e címen érkező befizeté-
sek 2008-ban a tervezetten felüli mértékben teljesültek, 775 M Ft helyett 916 M 
Ft folyt be.

–  A parlament honlapján 2008. november 4-én közzétették az új médiatörvény szö-
vegének egy ötpárti bizottság által készített tervezetét. A tervezettel kapcsolatos 
észrevételeit és javaslatait a Műsorszolgáltatási Alap elkészítette. 2008. december 
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23-án a tervezet egy újabb változata jelent meg, melynek véleményezési határide-
je 2009. január 9. 

–  A 2008. évben a támogatottakkal szemben a támogatási szerződésben foglaltak 
megsértéséből eredően az Alap által indított igényérvényesítési eljárások közül 8 
zárult le, az év végén további 30 ügy volt folyamatban. Az év folyamán az igény-
érvényesítési eljárások eredményeként összesen 500 ezer Ft folyt be az Alapba. 
Igényérvényesítési eljárás megindítását megelőzően 2008. január 1-jén 29 kötele-
zettnek hatályos részletfizetési nyilatkozat alapján mindösszesen 14,1 M Ft tarto-
zása állt fenn a Testülettel, illetve az Alappal szemben. Ebből 2008 végéig 8,6 M 
Ft folyt be.

–  A Médiatörvény 131. § (3) bekezdése értelmében a harmadik földi terjesztésű or-
szágos televízió műsorszolgáltatási jogosultságáért járó díjból származó bevételt a 
digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire kell fordítani.

2008 folyamán a digitális fölfelszíni sugárzás üzemeltetésére kiírt pályázat nyerte-
sével a szerződés aláírásra került, a beruházások megkezdődtek, a digitális átállás első 
szakasza ezzel lezárult. A közszolgálati televízió megkezdte a HD tartalmak sugárzá-
sát, közben megszüntette m2 csatornája analóg műholdas sugárzását. Ez az alapvető 
technológiai váltás jelentős kihívás elé állítja a magyar elektronikus média szereplőit 
vállalkozói és szabályozói oldalról egyaránt.

A digitális átállás szabályozásában és finanszírozásában ugyanakkor még renge-
teg kérdőjel maradt nyitva. A kormányzati feladatokat és a digitális átállás stratégi-
áját tartalmazó kormányhatározat 2007 tavaszán, a digitális átállásról szóló törvény 
2007 nyarán megszületett, de végrehajtási rendeletei 2008-ban nem készültek el. A 
147/2008. (V. 24.) Korm. rendelet a digitális átállás Dtv. 45. § (1) bekezdésében megha-
tározott forrásainak felhasználását megtiltotta. A digitális átállás során elérendőnek 
tartott állami célok és azok prioritásainak kijelölése, továbbá az ezekhez rendelt fi-
nanszírozási eszközök pontos meghatározása az egymással nem koherens jogszabá-
lyi környezet folytán nehézkessé vált és a Műsorszolgáltatási Alapnál e célból rendel-
kezésre álló források felhasználását eltérő értelmezések tárgyává tette.

A rendezetlen jogszabályi környezet következtében a Testület 2008-ban nem írt ki 
pályázatot az adott jogszabályi keret terhére.
–  A Testület 2008. július 15-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta annak az – audiovi-

zuális politikáért felelős miniszternek küldendő – levélnek a tervezetét, melyben 
a Testület számba vette a digitális átállás finanszírozási forrásait és összefoglalta a 
lehetséges finanszírozási célokról szóló elképzeléseit. A levél melléklete tartalmaz-
ta az ORTT digitális átállást támogató tevékenységéhez kapcsolódó szakmai fel-
adatok felelőssel és határidővel ellátott listáját. A feladatlista a Műsorszolgáltatási 
Alap számára 2008. szeptember 30-i határidővel előírta a digitális átállás különbö-
ző helyeken allokált forrásainak felhasználását koordináló bizottság létrehozására 
vonatkozó ORTT javaslatok megalapozását, ennek keretében a bizottság felada-
taira, szervezeti felépítésére, valamint a működés egyéb feltételeire vonatkozó ja-
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8vaslatok kidolgozását. A Testület az Alap e tárgyban született előterjesztése alap-
ján 2008 decemberében levélben javasolta a Miniszterelnöki Hivatalnak, a Pénz-
ügyminisztériumnak, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak és a Gazdasági Versenyhi-
vatalnak egy többoldalú egyeztető fórum létrehozását a digitális átállás forrásai-
nak koherens felhasználása érdekében. Az NHH kivételével az összes megkeresett 
fél jelezte az egyeztetésben való részvételi szándékát.

–  Az Alap belső ellenőrzése elvégezte a 2008. évi belső ellenőrzési munkatervben 
foglalt ellenőrzéseket. A vizsgálatok nem találtak szabálytalanságokat az Igazga-
tóság működésében. A kisebb hiányosságok kiküszöbölését és a tevékenység szín-
vonalának növelését célzó javaslatok végrehajtására intézkedési tervek születtek, 
melyek végrehajtása időarányosan megvalósult.
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1. az alkalmazoTT kommunikációTudományi 

inTézeT (akTi) Tevékenysége

Az AKTI 2005. május 1-jével kezdte meg működését a Műsorszolgáltatási Alap jogi 
személy keretei között. Az Intézetet az Országos Rádió és Televízió Testület azzal a 
céllal hozta létre [713/2005. (IV. 21.) számú határozat], hogy támogassa a médiatör-
vényben számára előírt kutatási és elemzési feladatok ellátásában, és biztosítsa e te-
vékenység szervezeti kereteit. Az AKTI a rá vonatkozó testületi határozatok alapján 
folytatta tevékenységét és szakmai munkáját a 2008. évben is, s az alábbi fontos te-
rületeken fejtette, illetőleg fejti ki tevékenységét:

a) saját, havi frissítésű periodikák kiadása és nyilvánosságra hozatala;
b)  könyvkiadási és publikációs program, s ennek keretében az AKTI-füzetek soro-

zat kiadása és terjesztése;
c) konferenciák, szakmai rendezvények szervezése;
d) alkalmazott kutatások végeztetése;
e) a Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia életre hívása és működtetése;
f) az Intézet keretei között működő Stratégiai Tanács munkájának támogatása.

Ennek megfelelően továbbra is folyamatosan készülnek és a honlapon nyilvánosság-
ra kerülnek az alábbi havi frissítésű elektronikus periodikák:

a)  a globális médiapiac jelenségeiről, különös figyelmet szentelve a szabályozási fel-
adatoknak, s ennek elkészítése érdekében folyamatos elektronikus forráskutatás, 
adatbázis-építés, valamint archiválás történik;

b)  a médiaszabályozó hatóságok válaszairól a globális médiapiac eseményeire, kü-
lönös figyelmet szentelve a szabályozási feladatoknak, s ennek elkészítése érde-

k i l e n c e d i k  f e j e z e t

Az Alkalmazott 
Kommunikációtudományi 
Intézet9
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9kében folyamatos elektronikus forráskutatás, adatbázis-építés, valamint archi-
válás történik.

Az AKTI természetesen továbbra is folytatta saját kiadású kutatói jelentéseinek ki-
adását az aktI-füzetek sorozat keretében, ebben a médiapiac és médiaipar legkü-
lönbözőbb ágait, területeit átfogó tanulmányokat és elemzéseket hoz rendszeresen 
nyilvánosságra, 2008-ban az alábbi 16 füzet látott napvilágot: 
– Magyarországi médiapiaci körkép – 2006. (Incze Kinga)
– Digitális földfelszíni televíziózás. Európai körkép 2006-2007. (Ágoston György)
– A műsorterjesztőket terhelő továbbítási kötelezettségek. (Polyák Gábor)
–  Versenyjogi és médiajogi eszközök a médiakoncentráció korlátozásában. (Polyák 

Gábor)
–  A 2005. évi elővárosi zavargások és a francia média. Tanulságok a közvélemény, a 

szabályozás és a társadalomtudományok szempontjából. (K. Horváth Zsolt – Ta-
kács Ádám)

–  A 2005. évi franciaországi zavargások közvetítése a franciaországi elektronikus 
médiában. (Szederkényi Olga)

– Szponzoráció – kommunikációs eszköz és médium. (Kassai Lili)
–  Gondolatok a helyi televíziózásról. Avagy helyben-vajban fürösztve? (Kunetz Sza-

bolcs)
–  Digitális földfelszíni televíziózás. Európai körkép 2007. június-2008. május. (Ágos-

ton György)
– Digitális platformok és szolgáltatások Európában I. (Hazay István)
–  Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata – országos reprezentatív 

közvélemény-kutatás, 2007. (Periszkóp Médiakutató Kft.)
– Az emberi méltóság. (Balázs Zoltán)
– Magyarországi médiapiaci körkép – 2007. (Incze Kinga)
–  Free TV, a televízió felszabadítása, avagy internet kontra televízió. (Miskolczy Csa-

ba)
– A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozása. (Simon Éva)
– Együttműködés, verseny, kommunikáció. (Terestyéni Tamás)
– Digitális platformok és szolgáltatások Európában II. (Hazay István)
E füzetek egy részét az audiovizuális médiaszabályozással illetve a digitális átállás-

sal összefüggő törvényalkotói munka segítése céljából az AKTI az országgyűlési kép-
viselőknek is megküldte.

Annak érdekében, hogy az Intézet keretében elkészült szakértői anyagok, tanul-
mányok még szélesebb körben ismertté válhassak és hasznosulhassanak (s egyben az 
AKTI kielégíthesse a füzetek iránt mind szélesebb körben megnyilvánuló örvendetes 
érdeklődést), az egyes füzetek megjelenésüket követő egy hónap múltán az Intézet 
honlapról PDF formátumban is letölthetőek.

Az Intézet elektronikus levélben több tucat megyei, városi és felsőoktatási könyv-
tárat keresett meg, felajánlva, hogy az érdeklődő olvasók hozzáférésének elősegíté-
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se érdekében – igény esetén – térítésmentesen megküldi részükre a sorozat eddigi 
és jövőbeni számait. Számos könyvtár élt ezzel a lehetőséggel és fejezte ki köszöne-
tét az AKTI-füzetekért. 

Az Intézet 2008-ban elkezdte az aktI-dokumentumok sorozatának kiadását is, 
melynek célja, hogy forrásértékű dokumentumokat (háttértanulmányok, jelentések, 
elvi állásfoglalások stb.) jelentessen meg az uniós szabályozás területéről, melyek a 
hazai médiaszabályozói munkában bizonyosan segítséget jelenthetnek. A sorozat 
első száma a júliusi szakmai konzultációhoz kapcsolódva jelent meg; az eddigi kiad-
ványok a következők: 
– A közösségi média helyzete az Európai Unióban.
– Az új szlovák sajtótörvény születése - 2008. (Bíró Ágnes)
Az AKTI folytatta könyvkiadási és publikációs programját is, melynek keretében 

hosszútávú együttműködési, kiadói kapcsolatot épített ki és tart fenn a Gondolat Ki-
adóval; ennek célja, hogy Magyarországon eleddig még le nem fordított, s nem publi-
kált kommunikációelméleti alapkönyvek jelenhessenek meg. E közös kiadói program 
keretében 2008-ban az alábbi két könyv került a könyvesboltokba:
– Niklas Luhmann: A tömegmédia valósága.
– Daniel C. Hallin - Paolo Mancini: Médiarendszerek.
A sajtóbemutatóra október 7-én került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a köny-

veket Majtényi László, Karácsony András, Gálik Mihály és Polyák Gábor mutatta be 
egy szakmai beszélgetés keretében – a könyvbemutatóról és a beszélgetésről készí-
tett felvétel megtekinthető az Intézet honlapján, miképpen a bemutatót követő saj-
tómegjelenésekről is ott lehet olvasni.

Az Intézet halad tovább azon régebbi elképzelésének megvalósításában is, hogy 
az egykori Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK) hatalmas tudományos és 
művelődéstörténeti értéket jelentő kiadványait újbóli megjelenteti, elektronikus 
hordozón. A TK egykori könyvtárát megőrző MTA-ELTE Kommunikációelméleti 
Kutatócsoporttal történt egyeztetés alapján a munka első lépcsőjeként az Intézet 
elkészíttette a TK összes kiadványának, valamint a Jel-Kép folyóirat TK által 
megjelentetett régebbi folyamának teljes bibliográfiáját (a korábban készült, hasonló 
bibliográfiák folytatásával és felfrissítésével, s ezt követően elkezdődött és jelenleg is 
zajlik a kiadványok digitalizálása.

Az AKTI 2007 elején indította el a „Párbeszéd a médiáról” címmel szakmai konzultá-
ció-sorozatát, mely az Intézet kutatási eredményeit ismertető, illetve azokhoz hozzá-
járuló konferenciák szervezése és bonyolítása. 2008-ban a következő 4 rendezvényt 
szervezte meg és bonyolította le az Intézet:
–  március 13-án „A kábeles műsorterjesztés a digitális átállás időszakában” cím-

mel az érintett szakmai-érdekképviseleti szervezettel (MKHSZ) közös szervezés-
ben; 

–  április 22-én „A felelős műsorszolgáltatói magatartás krízishelyzetekben – 
zavargások, katasztrófák, háborús helyzetek” címmel; 
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9–  július 8-án „Civil és kisközösségi rádiók a digitális átállás időszakában” cím-
mel a Szabad Rádió Magyarországi Szervezetével együttes szervezésben;

–  szeptember 18-án „A kábeles műsorterjesztés előtt álló feladatok és lehető-
ségek” címmel a Magyar Kábelkommunikációs Szövetséggel közös szervezésben.

A korábbi (még kísérleti jellegű) online közvetítéseket folytatva az Intézet vala-
mennyi szakmai konzultációt egyidejűleg az interneten is közvetítette, illetőleg a köz-
vetítéseket azt követően offline is hozzáférhetővé tette honlapján; s valamennyi ren-
dezvény részletes programfüzete is innét tölthető le.

Az Intézet - tevékenységének még szélesebb körű ismertté tétele érdekében - az 
ősz folyamán elkezdte a magyar felsőoktatási intézmények a kommunikációtudo-
mányhoz, médiaelmélethez kapcsolódó oktatási programjainak, tanszékeinek és ok-
tatóinak (és az általuk kutatott területeknek és online publikált tanulmányaiknak)  
feltérképezését. Ezekből folyamatosan aktualizált adatbázis készül azzal a céllal, hogy 
az adatbázisban szereplő szakemberek részére alkalmanként konzultációkat szervez-
hessen az Intézet, megismertetve velük (s ekként a felsőoktatásban tanulókkal) a leg-
frissebb, a médiakutatáshoz kapcsolódó műszaki, közgazdasági, jogi és társadalomtu-
dományi trendeket, eredményeket.

2006-ban indult el az AKTI kezdeményezésére és szervezésében a Kommunikáció-
tudományi Nyitott Enciklopédia (KNyE) program tartalomfejlesztése. 2007-ben és 
2008-ban a szócikkekkel való feltöltése, bővítése (jelenleg mintegy 430 szócikk talál-
ható meg), valamint az enciklopédia végleges struktúrájának kialakítása történt meg. 
2008 végére gyakorlatilag a nyilvános bemutatásra és indításra kész állapotig jutott 
el az enciklopédia.

Az Enciklopédia folyamatosan épülő web-alkalmazás, amelynek két markáns tulaj-
donsága van: enciklopédikus, illetőleg regisztráció és bejelentkezés után szerzői ol-
dalról szabadon hozzáférhető. A KNyE szócikkekben szerveződő tematikus enciklo-
pédia: elsősorban kommunikáció témájú enciklopédia, ezért – értelemszerűen – cím-
szavai is a kommunikációhoz, illetve a médiához kapcsolódnak. A szócikkek között 
azonban már szerepelnek olyanok is, amelyek kommunikációs (vagy éppen médiával 
kapcsolatos) relevanciája legalábbis nem elsőre nyilvánvaló, mert a KNyE célja, hogy 
a kommunikációt a szokásos, többnyire a közvetlen emberi kommunikáció bizonyos 
aspektusaira vagy a tömegkommunikáció (média) bizonyos aspektusaira leszűkítő 
bemutatása helyett valóban enciklopédikus áttekintéssel, szisztematikusan építkezve 
mutassa be. A KNyE célja – továbbá – annak láthatóvá tétele, hogy különböző (disz-
ciplináris és egyéb) perspektívákat képviselő felhasználók között hogyan alakul pár-
beszéd valamely kommunikáció, illetőleg média szempontjából érzékeny terminus ér-
telmét illetően. Reményeink szerint ezzel hozzá tudunk járulni a kommunikációra, il-
letőleg a médiára vonatkozó fogalmaink nagyobb érthetőségéhez és ezen keresztül 
sztenderdizálódásához.

A weben számos olyan referenciamunka található, amely enciklopédikus tudástár-
ként működik – köztük általános enciklopédiák, vagy egy-egy területre fókuszálók. 
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Alapvetően kétféle tendencia látszik kirajzolódni ezek kialakításánál. Az egyik – a 
minimalista megoldás – igyekszik a felesleges tartalmak megjelenését elkerülni, a má-
sik megoldás – az abundáns – minél inkább szeretné a megtalált tartalmat „hozzácsa-
tornázni” más, a keresés szempontjából releváns vagy nem releváns oldalakhoz, in-
formációkhoz. Két vonzó megoldást szeretnénk kiemelni. A Stanford Encyclopedia of 
Philosophy egy filozófiai enciklopédia, amelynek célja, hogy a hagyományos nem-li-
neáris szövegszervezést jelenítse meg webes környezetben. Hipertextualitása ezért 
meglehetősen korlátozott, de a HTML-adta lehetőségeket kihasználva gazdag ke-
resési lehetőséget kínál. A másik alkalmazás az Encyclopedia Britannica, amely gaz-
dag belső strukturáltáságát kihasználva segíti a hipertextualitás kihasználását, és ezek 
használatára különféle segédeszközöket biztosít a felhasználó számára. 

A kommunikációkutatás területén is találunk enciklopédikus összefoglaló munká-
kat. Ilyen például a George Gerbner irányítás alatt, 450 szerző közreműködésével lét-
rejött International Encyclopedia of Communications (E. Barnouw – G. Gerbner – W. 
Schramm et alii, Oxford University Press, 1989; a klasszikus munka új szerkesztés-
ben, új szerkezettel jelent meg nemrégiben), amely közel hatszáz, a legkülönfélébb 
kommunikációs jelenséget felölelő szócikket tartalmaz. A gazdagon illusztrált négy 
kötet a kommunikációkutatás egyik legjelentősebb enciklopédikus vállalkozása. To-
vábbá számos más, átfogó vagy a kommunikációs jelenségek valamely részterüle-
tét lefedő enciklopédiával találkozhatunk (pl. J. R. Schement (ed.), Encyclopedia of 
Communication and Information, New York: Macmillan, 2001, vol. 3). A hálózati kom-
munikáció és elsősorban a web megjelenésével hálózati környezetben is találunk át-
fogó és részterületek felölelő enciklopédiákat, amelyek egy „helyre” terelik a szerte-
ágazó jelenségkörrel kapcsolatban megjelent tudásokat (pl. Electronic Encyclopedia 
of Communication, Encyclopaedia of Typography and Electronic Communication).

A KNyE az AKTI honlapjáról az alábbi úton érhető el: http://www.akti.hu/
szolgaltatas/index_enciklopedia.html.

2. a sTraTégiai Tanács

Az ORTT 2007. év végén 2008 decemberéig meghosszabbította az Intézet kereté-
ben működő Stratégiai Tanács tagjainak megbízatását, s elfogadta annak éves mun-
katervét is (az év végével a Tanács megbízatása megszűnt). A Tanács elnöke: Bogdán 
Tibor, tagjai: Bereczky Loránd, Hazay István, Kajdi József, Naszvadi György, Pokol Béla, 
Zlinszky János.

Az ORTT a Stratégiai Tanács 2008. évi kiemelt feladataiként az alábbiakat határoz-
ta meg:

a)  a tájékoztatási (vélemény és informálási) monopóliumok kialakulásának hatékony 
megelőzésére szolgáló lehetséges szabályozási koncepció kialakítása, tekintettel 
a nem elektronikus média szerepére, a nem-lineáris tartalomszolgáltatások gyors 
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9terjedésére, valamint a nehezen ellenőrizhető, online lineáris tartalomterjeszté-
si (internet TV) formákra is;

b)  a közszolgálati műsorszolgáltatás feladataira, finanszírozására és intézményrend-
szerére vonatkozó stratégiai koncepció kialakítása, kiemelt figyelemmel a sok-
platformos, sokcsatornás műsorterjesztés és a nem-lineáris tartalomszolgáltatás 
megjelenésére és terjedésére; továbbá a közszolgálati intézmények függetlensé-
gét biztosító szervezeti ellenőrzési rendszer kialakításának elképzeléseire;

c)  a véglegezett Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (NAMS) alapján a készülő 
média tartalomszabályozási alaptörvény-tervezet, valamint a közszolgálati mű-
sorszolgáltatásokról szóló törvény-tervezet véleményezése, s ezekhez javaslatok 
tétele.

A Tanács személyi összetételében az év közben változás történt: Bereczky Loránd 
helyébe Gombár József került május 27-ei hatállyal; míg Zlinszky Jánost Meszleny 
László váltotta június 1-jei hatállyal.

A Tanács munkaterve alapján két témával foglalkozott behatóbban az év folyamán:
–  a tájékoztatási monopóliumra vonatkozó szabályozási koncepció kialakításával - 

ebben a média koncentrációjának (sokszínűségének) mérésére és egy ún. sokszí-
nűségi index kidolgozására vonatkozó alapozó tanulmány elkészítésére kérte fel a 
Corvinus Egyetem Innovációs Kht.-t, Gálik Mihály vezetésével (ez a tanulmány 2009 
elején jelenik meg az AKTI-füzetek sorozatban); 

–  a közszolgálati műsorszolgáltatás szabályozási keretének (intézményrendszer, fi-
nanszírozás, közszolgálati célok és feladatok és az ehhez kapcsolódó társadal-
mi megrendelés) kidolgozásába fogott bele, s ennek eredményeként szeptem-
ber 5-én konzultációs anyagként a Testület elé került „Az országos közszolgálati 
elektronikus médiaszolgáltatásokról szóló törvény tervezete”. 

A törvénytervezetről folytatott testületi konzultációt követően, az átdolgozott ter-
vezet mint a Tanács szakmai álláspontja október végén került nyilvánosságra az AKTI 
honlapján. A Tanács természetesen véleményezte az év folyamán napvilágra került, 
az audiovizuális médiaszabályozással összefüggésben megjelent szakmai koncepció-
kat illetve törvénytervezeteket is.
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1. az orTT mûködésének felTéTelei

1 .1 . az ortt működésének személyi feltételei
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 30/2008. (IV.3.) számú határozatában 2008. 
március 31. napjától Dr. Majtényi Lászlót négy évre az Országos Rádió és Tele-
vízió Testület elnökévé, míg dr. Timár Jánost, és dr. Wéber Jánost negyedik, Dr. 
Ladvánszky Györgyöt harmadik, Szalai Annamáriát második, és Tirts Tamást első 
alkalommal az ORTT tagjává választotta. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 
63/2008. (V.29.) számú határozatában Gyuricza Pétert az ORTT megbízatásának 
hátralevő idejére annak tagjává választotta.

A 2005. évben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működő 
Iroda 130 fővel látja el faladatát, köztük jogászok, szociológusok, kommunikációs 
szakemberek, közgazdászok, informatikusok segítik a testület munkáját. Az Iroda 
2008. évben kiemelt feladatának tartotta a munkatársak alkotmányos ismeretei-
nek bővítését, ezért a köztisztviselők részére alkotmányjogi kérdések feldolgozá-
sára programsorozatot szervezett.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Országos Rádió és Televízió Testület el-
nökének és tagjainak megválasztásáról szóló 30/2008. (IV. 3.) számú határozatában 

– a vonatkozó jogszabálynak megfelelően – 2008. március 31. napjától négy évre dr. 
Majtényi Lászlót az ORTT elnökévé, dr. Ladvánszky Györgyöt, Szalai Annamáriát, dr. 
Timár Jánost, Tirts Tamást és dr. Wéber Jánost az ORTT tagjává választotta. A Magyar 
Köztársaság Országgyűlése a 63/2008. (V. 29.) számú határozatában az Országos Rá-
dió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 30/2008. (IV. 3.) 
OGY határozatának kiegészítéséről döntött és Gyuricza Pétert az ORTT megbízatásá-
nak hátralevő idejére annak tagjává megválasztotta.

t i z e d i k  f e j e z e t

Az ORTT mûködése10
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dr . majtényi lászló ORTT elnök 1950-ben született Budapesten. 1975-ben szer-

zett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán. 1978-ban tett jogtanácsosi szakvizsgát. Az állam- és jogtudomány kandidátusa, 
egyetemi docens. Az egyetem elvégzése után társadalomtudományi folyóiratok szer-
kesztője. 1975-1980 között jogtanácsos, 1980-tól több magyarországi egyetemen és 
felsőoktatási intézményben tanít. 1990-1995 között az Alkotmánybíróság tanácsadó-
ja, majd főtanácsadója. 1995-2001 között a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosa. 
2003-2008 között az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke. Számos – Magyaror-
szágon és külföldön kiadott – folyóiratban jelentek meg írásai, több könyv szerzője. 
A köztársasági elnök és a kormányfő közös jelölésével választotta meg az Országgyű-
lés 2008. március 31-én az ORTT elnökévé.

dr . ladvánszky györgy ORTT tag 1943-ban született. 1968-ban végzett az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A bírói-ügyészi szak-
vizsga letétele után az igazságügyi apparátusban dolgozott. A Legfőbb Ügyészség-
ről 1990-ben távozott. Ezt követően az IBUSZ Rt. vezető jogtanácsosa, majd ügyvédi 
praxist folytatott. 1996-99-ig az MTV Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke volt. Testü-
leti tagsága mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Civilisztikai Intézet, Polgári Jogi Tanszékének munkatársa. Társadalmi megbízatásként 
a Magyar Tornaszövetség alelnöke és a MOB tagja volt. A Magyar Szocialista Párt je-
lölése alapján az Országgyűlés 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is az Országos Rádió 
és Televízió Testület tagjává választotta.

szalai annamária ORTT tag 1961-ben született Zalaegerszegen. Diplomáit 1982-
ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanítói, 1990-ben az 
ELTE BTK népművelés szakán, majd 1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 
szakközgazda, pénzügyi szak vállalkozási szakirányon szerezte. 1982-1984 között a 
zalaegerszegi Ady Endre Általános iskolában tanított, 1984-85 között a Zalai Hírlap-
nál újságíró, 1985-97-ig a Zala Megyei Moziüzemi Vállalatnál, majd jogutódjánál film-
forgalmazó, filmiroda-vezető. 1997-2002-ig a zalaegerszegi Városi Hangverseny és 
Kiállítóterem igazgatója. 1998-tól országgyűlési képviselő. 2002-től a Kodolányi Já-
nos Főiskola kommunikáció tanszékén óraadó, 2003-tól adjunktus. Az Országgyűlés 
2004-ben és 2008-ban is az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választotta.

dr . timár jános ORTT tag 1950-ben született. 1974-ben az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karán szerzett diplomát, majd az ELTE-n szociológia tanulmányokat folyta-
tott. 1974 és 1989 között a Tömegkommunikációs Kutató Központ kutatójaként dol-
gozott, majd 7 éven át volt a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet program-
igazgatója. A Szabad Demokraták Szövetségének jelölésére választotta meg az Or-
szággyűlés 1996-ban, 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is az Országos Rádió és Tele-
vízió Testület tagjává.

tirts tamás ORTT tag 1961-ben született Budapesten. 1987-ben szerzett diplomát 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem 
szakán. 1988-1989 között a Budapesti Árpád Gimnázium magyar szakos tanára, va-
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lamint a Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának tagja, 1989-1990 között 
a Somogyország című független megyei hetilap tudósítója, 1989-től a Fidesz kép-
viselőjeként részt vett a háromoldalú politikai tárgyalásokon, tagja volt az Ellenzé-
ki Kerekasztal tárgyalócsoportnak, 1990-től 1993-ig a FIDESZ Press című kiadvány fő-
szerkesztője, 1990-tól 2006-ig a Magyar Országgyűlés képviselője. 1993-1994 között 
a FIDESZ alelnökévé választották, majd 1994-től 1999-ig a FIDESZ budapesti alelnöke, 
1994-től 2006-ig fővárosi képviselő, 1996-tól 1998-ig a fővárosi FIDESZ frakcióvezető-
je, 1998-2002 között a fővárosi FIDESZ-MDF-MKDSZ frakcióvezetője. 2002 óta tagja a 
KDNP-nek, 2006-ban a KDNP delegáltjaként a Magyar Rádió Közalapítvány Kurató-
riumának tagja, valamint az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tanácsadója. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt jelölése alapján az Országgyűlés 2008-ban az Országos 
Rádió és Televízió Testület tagjává választotta.

dr . Wéber jános ORTT tag 1953-ban született. 1976-ban szerzett jogi diplomát a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1981-ben tett jogtanácso-
si szakvizsgát. 1991-1993 között a Somogy-Tolna-Baranya Megyei Köztársasági Meg-
bízott Hivatalának vezetője volt. 1993. júniusában lett az Igazságügyi Minisztérium 
büntetés-végrehajtási és jogi képviseleti ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára. 
A Magyar Demokrata Fórum jelölése alapján az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben, 
2004-ben (A Magyar Demokrata Fórum frakciójában 2004. november 8-án bekövet-
kezett változásokra tekintettel megbízatása megszűnt, majd a Parlament 2004. no-
vember 15. napjától újból megválasztotta) és 2008. március 31-én ismételten az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testület tagjává választotta.

gyuricza péter ORTT tag 1959-ben született. 1981-ben a Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola népművelés-magyar szakán, majd 1989-ben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Szociológia szakán szerzett diplomát. 1989-1992 között a Magyar Rádió 
Szolnoki Stúdiójának szerkesztő-riportere, műsorvezetője, a Magyar Televízió Szege-
di Körzeti Stúdiójának riportere, valamint a Szolnoki Városi Televízió szerkesztő-ripor-
tere. 1992-1997 között a Magyar Rádió Krónika szerkesztő-műsorvezetője, 1994-től 
1996-ig a MR Krónika rovatvezető-helyettese, és a MR Ráadás felelős szerkesztője. 
1992-1995 között a Magyar Televízió A Hét című belpolitikai magazin, valamint a 
Hőmérő című közéleti műsorok szerkesztője. 1997-2003 között az MTM-SBS Televí-
zió Rt. (TV2) főszerkesztője, hírigazgató helyettese (1997-2000) a Jó estét, Magyaror-
szág szerkesztője, főszerkesztője, a TV2 belpolitikai főszerkesztője, a Magyarország 
holnap főszerkesztője, műsorvezetője. 2004-től a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója, 
majd a Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Koordinációs Titkársága kormány-fő-
tanácsadója. Öt könyve jelent meg. A Magyar Szocialista Párt jelölése alapján az Or-
szággyűlés 2008-ban az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választotta.

Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája az Rttv. és más jogszabályok, az Ügy-
rend, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott feladat- és 
hatáskörrel működik. Az Iroda az ORTT hivatali munkaszervezete, amelyet főigazga-
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tó vezet. 2004. május 1. napjától az Iroda főigazgatója dr . Weiszenbergerné dr . do-
bos márta .

Az Iroda egységes hivatali szervezet, amely elvégzi a Testület, a tagok és a hivatali 
szervezet működéséhez kapcsolódó szakmai jellegű, ágazati típusú előkészítő és vég-
rehajtási, valamint általánosan felmerülő feladatokat. A Testület és az Iroda között a 
kapcsolatot a főigazgató tartja, aki az Ügyrend szerint tanácskozási joggal képviseli 
az Irodát a Testület ülésein. Az előterjesztések tárgyalásakor a főigazgatót – megbí-
zás alapján – a szakterületet vezető igazgató helyettesítheti.

Az Iroda a Testület 2159/2005. (X. 19.) számú határozatában elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint látja el feladatait. 

Az ORTT Iroda létszáma 130 fő. Az Iroda létszámának iskolai végzettség szerin-
ti megoszlása változást nem mutat az előző évekhez képest, 69%-a felsőfokú vég-
zettségű, 22%-a középfokú végzettségű köztisztviselő, míg 9%-a a Munka Törvény-
könyve alapján áll alkalmazásban. A négy igazgatóságot főosztályvezető, míg az Iro-
da osztályait, valamint a testületi tagok titkárságait osztályvezetők vezetik a köztiszt-
viselői törvény szerinti vezetői megbízással. A felsőfokú végzettségű köztisztviselők 
többsége jogász végzettséggel rendelkezik (30 fő) és a Főigazgatói Titkárságon, a 
Műsorszolgáltatási és a Jogi Igazgatóságon dolgozik. Közülük 19 főnek jogi szakvizs-
gája van. A Műsorfigyelő és Elemző Igazgatóság munkatársai között 6 szociológus se-
gíti a szakmai feladatellátást. A Költségvetési és Üzemeltetési Igazgatóságon közgaz-
dász és műszaki felsőfokú végzettségű köztisztviselők dolgoznak. 

Több munkatárs két diplomával is rendelkezik, jellemzően a médiaismereteket is ta-
núsító képesítést (médiamenedzser, újságíró, kommunikáció) szereztek. A köztisztvi-
selők magas szintű idegennyelv-tudással rendelkeznek. 38 fő angol közép- vagy fel-
sőfokú; 17 fő német közép- vagy felsőfokú; 6 fő francia közép- vagy felsőfokú, 5 fő 
orosz közép- vagy felsőfokú, 3 fő közép- vagy felsőfokú olasz nyelvvizsgával rendel-
kezik.

A médiatörvény az alkotmányon alapul, rendelkezései helyenként alkotmányjogi 
kategóriákat tartalmaznak. Az ORTT olykor alapjogok közötti konfliktusokban foglal 
állást. Ezért indokolt, hogy a testület koherens módon értelmezze és alkalmazza az al-
kotmányt és a törvényeket. Az előterjesztések megalapozott elkészítését elősegíten-
dő az Iroda a köztisztviselők alkotmányos ismereteinek bővítésére 2008. évben kép-
zést szervezett az Alkotmánybíróság alkotmányjogászai közreműködésével, melynek 
keretében alkotmányjogi kérdések közös megvitatására került sor. A programsorozat 
felölelte a szólásszabadság jelentései és intézményei, a szólásszabadság védelme, az 
elektronikus média speciális megítélése, az alkotmányos rend és az emberi jogok tisz-
teletben tartása, a személyiségvédelem, a gyűlöletbeszéd, blaszfémia, a kiskorúak vé-
delme, a szexuális tartalmak, műsortípusok, műfajok eltérései témaköröket. 

Az Iroda szervezeti felépítését és a Testülethez kapcsolódását a 12 . számú mellék-
letben található szervezeti ábra mutatja.



418

az ortt mûködése

1 .2 . az ortt működésének tárgyi feltételei, üzemeltetési költségek
A hivatal irodatechnikai eszközellátottsága jó színvonalúnak ítélhető, az új multi-
funkcionális gépek beszerzésével mind a szerviz-, mind a papírfelhasználás költ-
ségei csökkentek. A költségek csökkentését befolyásolta továbbá a hivatal iratfor-
galmának csökkenése is.

A Műsorfigyelő és -elemző Szolgálat digitális rögzítő és adattároló rendszerén 
(DAR) 21 televízió és 60 rádió csatorna folyamatos rögzítése folyik, karbantartá-
sa és üzemeltetése megfelelő színvonalú.  

A DAR hálózati fejlesztése könnyíti a felhasználók munkáját, 2008-ban 2 állásos 
kutatóbázis kialakítására került sor. Az informatikai rendszer további fejlesztését 
szolgálja az integrált adatbázis projekt terve, amely az irodai működéshez szüksé-
ges információigényeket hivatott kielégíteni.

Az ORTT és hivatali apparátusának elhelyezése a székház szűkösségére tekintet-
tel bérlemények igénybevételével megoldott. 

Irodatechnikai ellátottság 
Az ORTT hivatalának irodatechnikai felszereltsége, eszközellátottsága minőségi je-
gyeit tekintve tovább javult 2008-ban is. A 3 db új multifunkcionális (nyomtató, fény-
másoló, telefax és szkenner egyben) berendezés rendszerbeállításával, továbbá az 
előző évek hasonló géppark beszerzéseivel a szervizköltségek látványosan, több mint 
20%-kal csökkentek bruttó 3,1 MFt összeget tettek ki 2008-ban. 

A teljes irodatechnikai géppark üzemeltetéséhez felhasznált papír- és kellék-
anyag-felhasználás is csökkent 2007-hez képest, alig haladta meg a bruttó 2,9 MFt 
összeget,az egyéb irodaszer beszerzésének csökkenésével e területen 2008-ban 2,4 
MFt a költségfelhasználás.

műszaki ellátottság
Az ORTT technikai működési feltételei és körülményei csak kismértékben javultak 
2008-ban.

Az irodaház egyes irodahelyiségeinek és a testületi tárgyalónak az állagmegóvásá-
ra 2,16 MFt összeget fordított a hivatal. Az ORTT székház épületgépészeti rendszere-
inek korszerűsítése azonban 2008-ban is elmaradt, továbbá a testületi ülésterem klí-
ma- és frisslevegő ellátórendszere, valamint a konferencia- és szavazórendszere is át-
alakításra, korszerűsítésre vár. 

Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata részére biztosított vételtechnikai 
rendszer analóg és digitális vételtechnikai eszközeinek folyamatos karbantartása 
mellett 2008-ban eszközpótlásra, illetve új vételtechnikai berendezések beszerzésé-
re nem került sor.

A Szolgálat vételtechnikai és rögzítéstechnikai eszközeinek üzemben tartására (kar-
bantartására) 2008-ban bruttó 2,4 MFt kifizetése történt meg. 
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A 2004, illetve 2005-ben rendszerbe állított DAR (Digitális rögzítő és Adattároló 

Rendszer) harmadik éves működési tapasztalatai is kiválóak, amely rendszeren ma 
már 21 televízió és 60 rádió csatorna napi 24 órás rögzítése folyik. A rögzítő rendszer 

– 24 órás folyamatos üzeme miatti – gyors amortizációja következtében 2008-ban 
bruttó 7 MFt értékű – elsősorban számítástechnikai – eszközpótlás vált szükségessé, 
amelyet központosított közbeszerzés keretében szerzett be a hivatal.

A Panaszbizottság tevékenységét támogató osztály (Panasziroda) feladatkörébe 
tartozó panaszbizottsági ülések technikai kiszolgálását biztosító audio és video esz-
közrendszer fejlesztésére költség nem merült fel 2008-ban.

Az ORTT saját tulajdonú gépkocsiállománya 1 db Audi A6 gépkocsival csökkent 
2008-ban. Így az ORTT jelenlegi hivatali gépjárműparkja az alábbi gépkocsikból áll: 1 
db 2001-ben vásárolt Nissan Vanette Cargo kisteher gépkocsi, 1 db 2002-ben beszer-
zett Nissan Primera személygépkocsi, 2004-ben – központosított közbeszerzésben 
vásárolt – 5 db Ford Mondeo, 2005-ben vásárolt 1 db Ford Mondeo kombi személy-
gépkocsi, valamint 2006-ban – egyszerű közbeszerzési eljárás keretében – beszerzett 
3 db Ford Mondeo személygépkocsi, továbbá a 2007-ben beszerzett 1 db Ford S-Max 
és 1 db Ford Mondeo típusú személygépkocsi. 

1 .2 .1 . Infrastruktúra, elhelyezési körülmények

távközlési ellátottság 
Az ORTT székház telefonellátottsága változatlan, 2008-ban is az 1996-ban kialakított 
rendszer szerint működik. Az Alcatel gyártmányú digitális alközponton keresztül 1 db 
ISDN 30 primer csatlakozás (200 db beválasztható mellékállomással) és a 8 db analóg 
fővonal áll rendelkezésre a vezetékes telefonkapcsolat biztosítására. A hivatali mobil 
telefon előfizetések száma alig változott az év során, az otthonról történő munka-
végzés támogatására mobilinternet előfizetések megrendelésére került sor.

Az irodaház 1996-ban telepített digitális alközpontjának és belső telefonrendszeré-
nek karbantartására kötött szerződés keretében kifizetett karbantartási díj megkö-
zelítette a 0,9 MFt összeget, míg a vezetékes és mobil telefonszolgáltatások költsé-
ge összességében – 2007-hez képest – mintegy 10%-kal csökkent alig haladta meg a 
bruttó 17 MFt-ot.

elhelyezési körülmények 
Az ORTT és hivatali apparátusa az Iroda 1996 augusztusa óta változatlan székhelyen 

a Budapest, VIII. kerület Reviczky u. 5. szám alatti (bruttó 2100 m2 összterületű) iroda-
házban végzi tevékenységét. Működését 1998 óta tartó elhelyezési problémák nehe-
zítik, ezért a közvetlen közelében lévő bérelt területeit (irodahelyiségek: 328 m2, rak-
tár területek: 142 m2) 2008-ban is meg kellett tartania. Ez a bérlemény ad helyet jelen-
leg is a Költségvetési és Üzemeltetési Igazgatóság, a Panasziroda, és a Számlázási Osz-
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tály szervezeti létszámának elhelyezéséhez, illetőleg az ORTT Műsorfigyelő és -elem-
ző Szolgálata tevékenységéhez kapcsolódó nagy mennyiségű videokazetta és digitá-
lis hordozó tárolására is szolgál.

E területek éves bérleti és üzemeltetési költsége 2007-hez képest, 7,4%-kal nőtt és 
meghaladta a bruttó 24,6 MFt-ot.

Az ORTT és a Műsorszolgáltatási Alap közös székházának megvalósításával (beszer-
zésével) kapcsolatban nem történt továbblépés.

1 .2 .2 . az ortt informatikai rendszere, a fejlődés irányai
Az ORTT Irodájának informatikai rendszerében 7 szerver és 110 személyi számítógép 
működik hálózatba szervezve.

A 2007-ben elhatározott szerver-fejlesztések és cserék 2008-ban folytatódtak a 3 
szerver beszerzésével a kiszolgáló szerverek teljesítménye nagyságrendekkel növe-
kedett.

A rendszer aktív elemeinek teljes cseréjével átépítésre került az Iroda informatikai 
hálózata, amelyet a hálózati terheltség, a nagyméretű fájlok mozgatása tett szüksé-
gessé. Ezzel a fejlesztéssel a hálózat „legszűkebb” adatátviteli sebessége 1Gbit/s-ra nö-
vekedett, ily módon biztosítva a felhasználóknak a gyors médiaelérést a Digitális rög-
zítő és Adattároló Rendszeren (DAR).

Az év folyamán létrejött egy 2 munkaállomásos kutatószoba, ahol az érdeklődők – 
Kutatási Szabályzatban rögzített feltételek szerint –  a DAR rendszert vehetik igény-
be kutatásaikhoz.

2007 júniusában megszületett az Integrált Adatbázis (IAB) projektterve. A projekt 
kiemelt célja egy olyan adatbázis megvalósítása, amely teljes körűen képes az ORTT 
működéséhez szükséges információigényeket kielégíteni. A tervek szerint a rendszer 
egyesíti az ORTT fennállása óta létrehozott összes adatbázist, valamint a felmért 
munkafolyamatok alapján optimalizálja az adattartalmakat egy közös platformon, 
kiküszöbölve az adatredundanciát.

A 2008. évi gazdasági helyzetet figyelembe véve az IAB teljes megvalósulása – az 
eredeti tervek szerinti határidőre – nem volt lehetséges, ezért a projektvezetés egy 
olyan terv kidolgozására kapott megbízást az Iroda vezetésétől, amely maximálisan 
kihasználja a helyi erőforrásokat és minimális anyagi ráfordítást igényel.

Az elkészült három modult tartalmazó tervek a rendszer bonyolultságára való te-
kintettel, átmenetet biztosítanak a jelenlegi többplatformos adatbázisok és a későb-
biekben fejlesztendő végleges integrált adatbázis között. A három modul szervesen 
kapcsolódik egymáshoz, de különálló rendszerekként is működtethetők. A teljes in-
tegráció (IAB létrehozása) mindhárom modul sikeres bevezetése után lehetséges.

A három modul:
- Szankcionálási modul
- Ügyviteli modul
- Vizsgálati és nyilvántartási modul
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A három modul teljes mértékben lefedi a döntés-előkészítési, döntéshozatali, vala-

mint a végrehajtási folyamatokat. A rendszer teljes tervezése és kivitelezése az ORTT 
belső humán- valamint szervererőforrásainak felhasználásával történik. 2008 novem-
berében az első modul sikeresen elkészült és üzembe került. A feladat teljes körű 
végrehajtása a 2009. év egyik kiemelt projektje lesz. 

2. az orTT pénzügyi-gazdasági helyzeTe

Az ORTT éves költségvetését az Országgyűlés önálló törvényben hagyja jóvá, a 
törvény szerinti gazdálkodásáról a Testület éves beszámolót készít. Autonóm ál-
lamigazgatási szervként önállóan gazdálkodik, könyvvezetése az államháztartás 
működési rendje szerint történik. 

Az ORTT finanszírozása a médiatörvény vonatkozó rendelkezései alapján az Or-
szággyűlés illetékes bizottságaiban  évek óta komoly vita tárgyát képezi, működé-
sének feltételei átcsoportosítással biztosíthatók. Az ORTT jóváhagyott költségve-
tésének döntő része a személyi juttatásokat és annak járulékait fedezi. A felhal-
mozási és dologi kiadások a takarékos gazdálkodással – kényszerűen –nem növe-
kedtek az előző évhez képest. 

A kiszámlázott műsorszolgáltatási díjbevétel 4,8 Mrd Ft-ban realizálódott, ezen 
felül az APEH felé közel 1 Mrd Ft általános forgalmi adó került befizetésre. A költ-
ségvetésen kívüli bevételek a Műsorszolgáltatási Alap számláján kerültek jóvá-
írásra. 

2 .1 . általános információk, finanszírozási anomáliák
Az Országos Rádió és Televízió Testület az Országgyűlés felügyelete alatt álló önálló 
jogi személy, amely a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok 
értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik. Költségvetését – a Testület javaslata alap-
ján, az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának 
előterjesztésére – az Országgyűlés önálló törvényben, a rádiózásról és televíziózásról 
szóló 1996. évi I. törvény 77. § (3) bekezdésében meghatározott források terhére, a 
84. § (2) és (3) bekezdése szerinti keretek között hagyja jóvá. Az ORTT gazdálkodását 
az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

Az ORTT az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkező, önállóan gazdálkodó kvázi költségvetési szerv. Az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság – a jogszabályok keretein belül – kiterjed az előirány-
zat felhasználásra, a kiemelt előirányzatok módosításának kezdeményezésére, az ele-
mi költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat módosításá-
ra, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az ORTT a Magyar Ál-
lamkincstár ügyfele.
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Az ORTT saját gazdasági szervezetével oldja meg:
- a tervezéssel,
- az előirányzat felhasználással,
- a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással,
- üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel,
- beruházással,
- a vagyon használatával, hasznosításával,
- a munkaerő-gazdálkodással,
- a készpénzkezeléssel,
- a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel,
- az adatszolgáltatással
kapcsolatos feladatokat.
A gazdasági események dokumentálását az ORTT a többször módosított 249/2000. 

(XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt könyvvezetési kötelezettségek előírásai szerint 
végzi, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltakat is.

Az ORTT elemi költségvetés készítésére kötelezett. Az előirányzatok felhasználásá-
ról és a gazdálkodásról az Rttv. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint éves beszámo-
lót készít, melyet a tárgyévet követő május 31. napjáig terjeszt  az Országgyűlés elé.

Az ORTT éves költségvetésének finanszírozása évek óta megoldatlan probléma, a 
költségvetési törvényben végrehajtott átcsoportosítást igényel. Ezt a helyzetet – a 
2001. évtől alkalmazott metódust – a parlamenti pártok képviselői szerint az új mé-
diaszabályozásban lehet majd megváltoztatni, átalakítani.

 A Testület jogi és közgazdasági szempontokra hivatkozva több alkalommal jelezte, 
hogy a televíziókészülék üzembentartási díjfizetés lakosságtól történő Kormány álta-
li átvállalása jelentős forráskivonással járt. 

A médiatörvény előírása szerint az ORTT éves költségvetésének főösszege nem le-
het nagyobb, mint az üzembentartási díj illetve 2003-tól annak pótlására tervezett 
összeg 4%-a. Az üzembentartási díj pótlására tervezett összeg 4%-a azonban már 
több éve nem fedezi az ORTT működési kiadásait. A 2001 óta kialakult törvénykezési 
gyakorlat szerint a hiányzó összeg a Műsorszolgáltatási Alaptól átcsoportosítva, rend-
kívüli finanszírozásként kerül be az éves költségvetésbe.

2 .2 . a 2008 . évi költségvetés végrehajtása

2 .2 .1 . a működési és költségvetésen kívüli bevételek alakulása
Az Országos Rádió és Televízió Testület éves költségvetését az Rttv. 32. § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően az Országgyűlés a 2007. évi CLVII. számú törvény-
ben hagyta jóvá.
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A törvény a költségvetés kiadási, illetve bevételi főösszegét 1 503,6 millió forintban 

határozta meg. Ezen belül, a kiadások fedezetére a várható üzembentartási díj pót-
lásának figyelembevételével számított, fix – 1 028,468 millió forint összegű – az Rttv. 
84. § (2)-(3) bekezdése alapján járó – támogatást jelölt meg.

Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési és felhalmozási kiadá-
sainak forrását 2008-ban az üzembentartási díj pótlásának 4%-a, valamint a Műsor-
szolgáltatási Alap egyéb bevételei terhére folyósított támogatás biztosította. A mű-
ködési költségek fedezetére a Műsorszolgáltatási Alaptól történt médiatörvény sze-
rinti összes átutalás 2008-ban 1 028,468 millió forint, a rendkívüli finanszírozás ösz-
szege 2008-ban 467,709 millió forint volt. Működési és felhalmozási bevételként ösz-
szesen 14,992 millió forint realizálódott. Összességében az ORTT 2008. évi bevétele 
1,511 milliárd forint volt.

Az ORTT 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LVIII. törvény 
4. §-a a 2007. évi gazdálkodás pénzmaradványát 25,407 millió forint értékben állapí-
totta meg.

2008. évben az ORTT által kiszámlázott műsorszolgáltatási díjak, frekvencia-, és tá-
mogatási pályázati díjak, óvadékok, valamint bírságok és késedelmi kamatok költség-
vetésen kívüli ORTT kezelésű bevételként realizálódtak. A műsorszolgáltatási díjbevé-
tel 4 868,083 millió forint, a támogatási pályázati díjbevétel 33,221 millió forint, a köt-
bér, bírság és késedelmi kamatbevétel pedig 136,377 millió forint volt. Az adóköteles 
bevételek utáni általános forgalmi adóbevétel 980,121 millió forint volt.

2 .2 .2 . a működési és költségvetésen kívüli kiadások alakulása

működési kiadások
 - személyi juttatások
A személyi juttatások kiadásai tartalmazzák mindazon juttatásokat, melyek a köz-
tisztviselőkről szóló törvény alapján az ORTT köztisztviselőit megilletik. A rendszeres 
személyi juttatás 573,1 millió forint volt, ez a köztisztviselők besorolás szerinti alapil-
letményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát tartalmazza. A nem rendsze-
res személyi juttatás 279,9 millió forint volt, ebből a köztisztviselőket megillető ruhá-
zati költségtérítés 9,0 millió forint, az üdülési hozzájárulás 8,5 millió forint, valamint a 
közlekedési költségtérítés, illetve az étkezési hozzájárulás együttesen 34,6 millió fo-
rint volt. Külső személyi juttatásként 38,1 millió forint megbízási díj került kifizetésre

- munkaadókat terhelő járulékok
A társadalombiztosítási járulékalapot képező személyi juttatások után fizetett ösz-

szes társadalombiztosítási járulék 245,0 millió forint volt. Munkaadói járulék címén 
25,5 millió forint, egészségügyi hozzájárulás címén 5,8 millió forint az összes kiadás.
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 - dologi kiadások
Az ORTT 2008-ban felmerült dologi kiadásai egyrészt az intézmény folyamatos mű-
ködésével kapcsolatban teljesített ügyviteli, készletbeszerzési kiadások, másrészt az 
épület és az eszközök üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos ki-
adások, valamint az intézményi működéshez és a szakmai tevékenységhez igénybe 
vett szolgáltatási kiadások voltak. A dologi kiadások között kiemelkedő helyet foglal-
nak el a szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, ezek egy része az intézmény általá-
nos működéséhez szükséges anyagi és nem anyagi szolgáltatások, másrészt pedig a 
szakmai tevékenységhez kapcsolódó, nem anyagi jellegű szolgáltatások. Irodaszerek-
re, papírra és egyéb irodai készletek beszerzésére az ORTT 2008-ban összesen nettó 
6,6 millió forintot fordított. A kommunikációs szolgáltatások kiadása 22,8 millió forint 
, míg az anyagi és nem anyagi szolgáltatások kiadása 171,9 millió forint volt. A kikülde-
téssel, a reprezentációval, valamint a hirdetésekkel kapcsolatban könyvelt összes ki-
adás 12,5 millió forint. A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült és kifizetett álta-
lános forgalmi adó 42,6 millió forint. Az összes dologi kiadás 307,4 millió forint volt.

 - felhalmozási kiadások
Az eszközök beruházásával kapcsolatos összes kiadás nettó 24,8 millió forint volt. 
Ezen belül számítástechnikai és ügyviteli eszközök beszerzésére 8,9 millió forintot, 
kommunikációs és egyéb eszközök beszerzésére 2,8 millió forintot, járművek beszer-
zésére 11,5 millió forintot fordított az ORTT. Az összes felhalmozási kiadás – általános 
forgalmi adóval együtt – 29,8 millió forint volt.

A munkatársak lakásépítési támogatására 1,5 millió forintot fordítottunk.

 - költségvetésen kívüli kiadások
A költségvetésen kívül kiadások – a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia-, és támoga-
tási pályázati díj, az óvadék, a kötbér, a bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a 
Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve az ÁFA befizetése a költségvetésnek – az év fo-
lyamán a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknek megfelelően alakultak.

A fenti adatok nem auditáltak; a végleges adatokat – elfogadása után – a zár-
számadási törvény tartalmazza.
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3. belsô ellenôrzés az orTT irodájában

A belső ellenőrzés célja, rendeltetése, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület 
Irodája pénzügyi és szakmai feladatellátásának eredményességét a belső ellenőrzés 
módszereivel támogassa. A belső ellenőrzési munka rendjét a 2005-ben elfogadott 
Belső Ellenőrzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) határozza meg. Az ellenőrzé-
sek éves munkaterv alapján zajlanak (a 2008. évi belső ellenőrzési tervet a 12 . számú 
melléklet tartalmazza).

A tervben szereplő valamennyi ellenőrzés megtörtént. A belső ellenőr munkáját a 
vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók-
ban szereplő követelmények átültetésével és a belső ellenőrzésre vonatkozó nem-
zetközi standardok figyelembe vételével megalkotott belső ellenőrzési Szabályzat-
ban foglaltak szerint végezte.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javas-
latait tartalmazó ellenőrzési jelentések készültek. Az ellenőrzések eredményességét 
segítette az ellenőrzött szakterületek vezetőinek aktív együttműködése a tények fel-
tárásában, valamint a feltárt problémák megoldásában. Az ellenőrzési jelentések az 
ellenőri megállapításokat, az illetékes vezető ezekre vonatkozó véleményét és javas-
latait tartalmazzák. 

Az ellenőrzések törvénysértést, pénzügyi szabálytalanságot nem tártak fel, az Iroda 
működése a jogszabályi előírások és a szakmai követelmények szerint történt. A fel-
tárt apróbb hibák, működési anomáliák megszüntetése érdekében tett megállapítá-
sok alapján a szükséges intézkedések megtörténtek.

Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének EU-konform átalakításá-
hoz illeszkedően megszületett jogszabályok, jogszabályi változások, továbbá új stan-
dardok és ellenőrzési módszertanok figyelembevételével az ORTT Irodája is elkészí-
tette a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályza-
tát (2/2008. sz. főigazgatói utasítás), amely a FEUVE rendszerét átfogóan és részlete-
sen szabályozza, fő elemei az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelés. Az új sza-
bályzat az ellenőrzés rendszerét kiegészíti, a szabályszerűség és az átláthatóság kö-
vetelményét erősíti.
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4. peres ügyek 

Az ORTT jogtanácsosai 2008-ban 310 folyamatban lévő peres ügyben képviselték 
a Testületet, ebből 89 ügy jogerősen lezárult az év során.

A fejezetben néhány érdekesebb panaszügyből származó pert ismertetünk rész-
letesebben: a Levegő Munkacsoport panaszával, a Shell panaszával és a Magyarok 
Világszövetségének panaszával kapcsolatos pereket.

Az Rttv. 112. §-a szerinti szankciót tartalmazó határozatok felülvizsgálata tárgyában 
indult perekből kiemeljük a Katona című film korhatári besorolásával kapcsolatos pert, 
mely igen hosszan elhúzódott, de végül is az ORTT pernyertességével zárult.

Ismertetjük az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése körében P.L. em-
beri méltóságának megsértését megállapító határozattal kapcsolatos pert és a „Bi-
ciklis felvonulás”-ként ismert ügyet a 3. § (3) bekezdésének sérelme körében.

Az ORTT még a 2007. évben több műsorszolgáltatót minősített országos vétel-
körzetűvé. A Sport1, a Filmmúzeum és a Viasat megtámadta a rá vonatkozó hatá-
rozatokat. A 2007-ben megindított bírósági eljárások 2008-ban mind első, mind 
másodfokon lezárultak. Röviden bemutatjuk a Fővárosi Bíróságnak a 3 ügyben 
hozott, különböző ítéleteit és a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéleteit, amelyek 
ugyancsak eltérőek, pedig mindhárom ügyben ugyanaz a tanács ítélkezett.

A 2008. évben jelentős javulás figyelhető meg a perek befejezését illetően. A 
jogerős ítéletig – kevés kivételtől eltekintve – 1-1,5 év telik el maximálisan. Ez kö-
szönhető annak is, hogy a bíróság ritkán rendel ki szakértőt az ügyekben, és a fe-
lek is igyekeznek a tárgyalásokat jól előkészíteni. Első fokon a perek jelentős ré-
szében az első tárgyaláson ítélet születik.

A beszámolóban részletesen ismertetjük a pénztartozások beszedési metódu-
sát. A műsorszolgáltatási díjtartozásból származó perekkel kapcsolatban megem-
lítjük, hogy ezekben a perekben nagyobb részt csak az összeg nagysága a vita tár-
gya, többször csak időhúzás a per célja a műsorszolgáltató részéről.

Néhány – igen magas összeggel tartozó – műholdas műsorszolgáltató nem csak 
összegszerűségében, de jogalapjában is vitatja számláinkat. Elemezzük az ORTT 
és a Minimax közötti pert, melyet az ORTT indított pénzkövetelése behajtására.

Az ORTT pernyertességének alakulását táblázatban mutatjuk be, amely szerint 
a pernyertesség aránya 2008-ra 79%-ra nőtt. A kiskorúak védelmét szolgáló tör-
vényhelyek megsértésével kapcsolatos pereket 97%-ban, a burkolt reklámozással 
kapcsolatos pereket 86%-ban, tehát átlag felett nyeri meg az ORTT.

4 .1 . a folyamatban lévő ügyek számszerűen és százalékosan
Az ORTT jogtanácsosai 2008-ban 310 folyamatban lévő peres ügyben képviselték a 
Testületet. A 310 ügyből 10 per panaszügyekből eredt, 295 az ORTT egyéb – közigaz-
gatási – határozataiból, 5 pedig az ORTT-nek a műsorszolgáltatási díjjal tartozó mű-
sorszolgáltatók ellen kiadni kért fizetési meghagyás elleni ellentmondás folytán. 
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A 310 perből 89 ügy jogerősen lezárult az év során. 2008. év végén 221 ügy volt fo-

lyamatban, tekintettel arra, hogy az ORTT fellebbezést nyújtott be azok ellen az íté-
letek ellen, melyek a felperes keresetének adtak helyt.

A 2008. évben jelentős javulás figyelhető meg a perek befejezését illetően. A jog-
erős ítéletig – kevés kivételtől eltekintve – 1-1,5 év telik el maximálisan. Ez köszönhe-
tő annak is, hogy a bíróság ritkán rendel ki szakértőt az ügyekben, és a felek is igye-
keznek a tárgyalásokat jól előkészíteni. Első fokon a perek jelentős részében az első 
tárgyaláson ítélet születik.

Az ORTT közigazgatási határozatai jogerősek a meghozatalkor, ezért a műsorszol-
gáltatóknak minden esetben kérniük kell a végrehajtás felfüggesztését a bírósági eljá-
rás során. A Fővárosi Bíróság egyes tanácsai különbözőképpen döntenek e kérelmek-
ről, de 2008-ban is az a tendencia bontakozott ki, hogy a kötbért illetve bírságot tar-
talmazó határozatok végrehajtását általában nem függeszti fel a bíróság, míg a mű-
sorszolgáltatási jogosultság felfüggesztése szankciót tartalmazó határozatok végre-
hajtását igen, mert amennyiben ezek a szankciók végrehajtásra kerülnek, műsorszol-
gáltatói pernyertesség esetén nincs mód reparációra.

Korábban a határozat meghozatalától a perek jogerős lezárásáig általában 3-4 év telt 
el, így a kiszabott szankciók – különösen a műsorszolgáltatási jogosultság meghatáro-
zott időre történő felfüggesztése – elvesztették preventív hatásukat, elértéktelenednek. 

Az Ítélőtáblák felállításával az ügyek elbírálása felgyorsult. Az a tapasztalat, hogy 
az első fokú bíróságok is gyorsabban hozzák meg ítéleteiket. A közigazgatási ügyek-
ben – a tapasztalatok szerint – nincs szükség különösebb bizonyításra, hiszen a ke-
reseti kérelem és az arra adott alperesi nyilatkozat és annak mellékletei alapján álta-
lában elbírálható egy-egy ügy. Ennek csak az szab gátat, amikor a műsorszolgáltató 
érezve, hogy ügye vesztésre áll, a legkülönfélébb perjogi eszközöket bevetve igyek-
szik a pert elhúzni. A bíróság – véleményünk szerint – egy ideig kénytelen hagyni az 
egyébként szabályosan, de feleslegesen kért bizonyítási indítványok és halasztási ké-
relmek előterjesztését.

Az ORTT pereinek alakulását az 1 . táblázat mutatja.

1. táblázat

folyamatban lévő ügyek jogerősen lezárt
ortt pernyertességével zárult 

perek

2004 580 80 52

2005 624 128 84

2006 502 58 40

2007 464 204* 153

2008 310 89 71

* A 2007. évben rekord mennyiségű ügy fejeződött be jogerősen, mert a perek egy részében (kb. 50%-ában) első fokon az első tár-
gyaláson ítélet született, és ezt követően fél-háromnegyed éven belül a másodfokú döntést is meghozta az Ítélőtábla. Ehhez járult 
még, hogy az év során a felperesnek mintegy 30 pertől elálltak.
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A táblázat is mutatja, hogy az ORTT pernyertessége egyre javuló tendenciát mutat, 
a pernyertesség aránya 5 év átlagában kb. 65%-os. 2008-ra ez az átlag 79%-ra nőtt, 
amely egyrészt a körültekintően megszerkesztett határozatoknak, másrészt a most 
már kialakultnak tekinthető, töretlen bírói gyakorlatnak köszönhető.

A 2008-ban jogerősen lezárult perek törvénysértés szerinti bontásban azt mutatják, 
hogy a kiskorúak védelmét szolgáló törvényhelyek megsértésével kapcsolatos pere-
ket 97%-ban, a burkolt reklámozással kapcsolatos pereket 86%-ban, tehát átlag fe-
lett nyeri meg az ORTT.

2. táblázat

törvénysértés
Összes jogerősen lezárt

2008 .
ortt által megnyert

Kiskorúak védelme (Rttv. 1/A. cím) 30 28

Burkolt reklámozással kapcsolatos szabályok 18 15

Egyéb reklám szabályok 10 5

Egyes műsorszerkezeti követelmények 5 3

Egyéb törvénysértések 26 20

4 .2 . a 2008-ban született ítéletek elemzése

4 .2 .1 . a panaszügyekből eredő perek
Az ORTT pereinek egy része a Testület által panaszügyben hozott határozat felülvizs-
gálata tárgyában keletkezik. 

Megfigyelhető a panaszügyekből eredő pereknél az is, hogy a „civil” panaszosok, 
akik elutasításuk esetén a bíróságnál keresik igazukat, általában elveszítik ezeket a 
pereket.

A törvény által a panaszügyek kapcsán meghatározott – igen rövid – határidőket 
anyagi jogi határidőnek kell tekinteni, tehát azok számításába a munkaszüneti napok 
is beleértendőek. 2008. évben ismét felmerült ez a probléma, de a bíróság most is 
úgy döntött, ahogy évekkel ezelőtt. Eszerint a panaszok benyújtásával kapcsolatban 
az Rttv. 49. §-ában megszabott határidők anyagi jogi határidők annak ellenére, hogy 
a végső határidőt, amely alatt a panasz benyújtható napokban (6 napban) határozta 
meg a médiatörvény. A bíróság álláspontja szerint a 6 nap tulajdonképpen a 3-szor 
48 óra összegfoglalása.
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És itt következzék néhány érdekes, figyelemre méltó panaszügy:

A Levegő Munkacsoport panasza
Az MTM-SBS műsorszolgáltató (felperes) által rendszeresen sugárzott Tények című 
műsorszám 2005. december 8-án, majd másnap ismételten sugárzott adásának egyik 
riportjában szó volt a Budapestet terhelő átmenő kamionforgalomról, illetve a fővá-
rost elkerülő M0 útvonallal kapcsolatos nehézségekről. A riportban megszólaltak a 
problémával kapcsolatos álláspontok képviselői, köztük a Levegő Munkacsoport ve-
zetője is. A riportban elhangzott, hogy a Levegő Munkacsoport (alperesi beavatko-
zó) megakadályozza a Pilisvörösvárt elkerülő út megépítését. A Levegő Munkacso-
port vezetőjétől az alábbi mondat hangzott el a riportban: „Attól, hogy elkerüljük 
Pilisvörösvárt, még nem oldódik meg a Budapestre való bejövetel.” A műsor su-
gárzását követően alperesi beavatkozó kifogást nyújtott be a műsorszolgáltatóhoz, 
amelyben nehezményezte az elhangzottakat, álláspontja szerint a műsorban szándé-
kosan meghamisították a tényeket, és eltorzítva ismertették alperesi beavatkozó ál-
láspontját az adott problémákkal kapcsolatosan. 

A felperesi műsorszolgáltató az ügyben nem tett lépéseket, ezért alperesi beavat-
kozó az ORTT Panaszbizottságához fordult. A Panaszbizottság a kérelemnek helyt 
adva megállapította, hogy alperesi beavatkozó formailag ugyan lehetőséget kapott 
álláspontja kifejtésére, azonban véleménye a szerkesztett műsorszámban már nem 
helyesen és nem mindenki számára közérthetően jelent meg. 

A felperes jogorvoslattal élt, amelyben arra hivatkozott, hogy a riportban vala-
mennyi képviselő megszólalhatott, többek között az alperesi beavatkozó képviselő-
je is, ezért kiegyensúlyozatlanságról nem beszélhetünk. Az ORTT megvizsgálva felpe-
res jogorvoslati kérelmét úgy döntött, hogy a Panaszbizottság állásfoglalását helyben 
hagyja. A határozat ellen felperes keresetet terjesztett elő. 

Az I. fokú bíróság egyetértett a Panaszbizottság állásfoglalásában, valamint az 
ORTT határozatában foglaltakkal. Döntésében kifejtette, hogy a sokoldalúság köve-
telményének felperes kétségtelenül eleget tett a műsorszámban formailag, hiszen 
számos személy, szervezet megszólalhatott a riportban, azonban a tényszerűség, a 
tárgyilagosság, a kiegyensúlyozottság feltételeinek nem lehet csak formálisan 
eleget tenni. 

A műsorszám elsősorban azért nem volt kiegyensúlyozott, mert nem az a vélemény 
állt szemben a többi, az alperesi beavatkozó véleményével szemben álló véleménnyel, 
amit ő képvisel, hanem egy ahhoz képest eltorzítottan, megtévesztő módon megje-
lenített vélemény. Kiegyensúlyozottságról csak akkor lehet szó, ha objektíven valós, 
a vélemény kialakítójának akaratát effektív módon tükröző álláspontok ütköznek. A 
tárgyilagos, tényszerű és kiegyensúlyozott tájékoztatás lényege az, hogy a megtör-
tént eseményt, a képviselt álláspontot a műsorszolgáltató a valóságnak megfelelően 
közvetítse a közvélemény számára. 
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A valós tények hamis színben való feltüntetésére volt alkalmas az a bevágott mon-
dat például, amelyben alperesi beavatkozó képviselője kijelentette: attól, hogy elke-
rülik Pilisvörösvárt, még nem oldódik meg a Budapestre való bejövetel. Ez így önma-
gában, az eredeti szövegkörnyezetből kiragadva, alkalmas volt a nézők megtévesz-
tésére. (Eredetileg ugyanis alperesi beavatkozó ezt arra a kérdésre adta válaszként, 
amely úgy szólt, hogy amennyiben megépül a Pilisvörösvárt elkerülő útszakasz, meg-
oldódnak e vajon a problémák. Alperesi beavatkozó képviselője erre azt mondta, 
hogy ez fontos és támogatandó, mert Pilisvörösvár mentesülne az átmenő forgalom-
tól, de nem oldaná meg a Budapestre való bejutást.) 

A műsorszám egésze alapján a nézők azt a következtetést vonhatták le, hogy alpe-
resi beavatkozó ellenzi a teljes M0 körgyűrű megépítését. A valóság ezzel szemben 
az, hogy alperesi beavatkozó évek óta szorgalmazza a keleti szakasz megvalósítását, 
a gödöllői átkötés nyomvonalán. 

a perbeli esetben a jogsérelmet az rttv . 4 . § (1) bekezdése és 49 . §-a körében 
a valótlan tények közlése, a valós tények hamis színben feltüntetése, az arány-
talan és okszerűtlen műsorszerkesztés egyaránt előidézte . 

A felperesi műsorszolgáltató fellebbezést nyújtott be az I. fokú ítélet ellen. A Fő-
városi Ítélőtábla viszont helyben hagyta az I. fokú ítéletet azzal, hogy az indoklásból 
mellőzni kívánta a valós tények hamis színben való feltüntetése kifejezést, és kiemel-
te, hogy felperes a műsorszámban részben a szerkesztési módszerekkel, vágások-
kal, részben a hozzáfűzött hangulatkeltő narrációval úgy mutatta be alperesi be-
avatkozó álláspontját, hogy az a nézők felé torzítottan jutott el. 

Az első fokú bíróság az összes körülményt figyelembe véve (fax-igazolás, felperes 
fejléces papírja, tanúvallomás) jutott arra a következtetésre, hogy a panaszos volt az, 
és nem „valaki”, aki az Rttv. rendelkezéseinek megfelelően a műsorszolgáltatóhoz 
juttatta el panaszát. Az a tény, hogy felperesnél ez a panasz nincs meg, és nem is tud-
tak róla, abból a szempontból irreleváns, hogy az Rttv. rendelkezése azt írja elő, hogy 
a panaszosnak első körben a műsorszolgáltatóhoz kell fordulnia. Az I. fokú bíróság 
ennek a ténynek a bizonyítottságát fogadta el akkor, amikor panaszos telefonhívá-
sairól szóló T-Com hívásrészletezőn szereplő dátum és faxszámok azt mutatták, hogy 
a panaszos valóban felpereshez fordult. 

Felperes véleménye szerint „ésszerűtlenül” rövid teljesítési határidőt állapított 
meg alperes, amikor a soron következő műsort határozta meg a kifogást tevő állás-
pontjának megjelenítésére. Az I. fokú ítélet szerint ezen értelemszerűen a technikai-
szakmai-minőségi elvárásoknak eleget tevő következő műsort kell érteni. 

A panaszügyek sajátossága pontosan abban rejlik, hogy viszonylag gyors jogvédel-
met, reparációt nyújtsanak az állampolgárok részére. A soron következő adás, mint 
teljesítési határidő is ezt a célt szolgálja elvileg. Alapesetben ugyanis az történik, hogy 
egy adott műsorszám kiegyensúlyozatlansága esetén a gyors határidőkkel (48 órák) 
a panaszos álláspontja pár napon belül megjelenésre kerül, ha a műsorszolgáltató el-
ismeri a kiegyensúlyozatlan tájékoztatását. Ha nem, akkor egy-két hónapon belül a 
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közigazgatási eljárás eredményeképpen a hatóság meghatározza a soron következő 
adást, mint teljesítési határidőt a jogvédelem hatékonysága érdekében. 

Azt már csak „zárójelben” jegyezzük meg, hogy sajnálatos, de ebben a panaszügy-
ben az immáron 2005 decembere óta húzódó eljárás miatt ezen jogpolitikai cél egy-
általán nem érvényesülhetett.

A műsorszolgáltató további érve az volt, hogy az ügy tulajdonképpen sajtó-hely-
reigazítási eljárás keretébe tartozott volna eredendően, és a bíróságnak azt kellett 
volna megállapítania, hogy helyreigazítási kérelemmel fordult a panaszos a műsor-
szolgáltatóhoz. Amellett, hogy ezzel elismerte felperes is, hogy a panaszos a műsor-
szolgáltatóhoz fordult, megjegyzendő, hogy a két eljárás nem zárja ki egymást, sőt, 
kettős jogvédelmet biztosíthat egy állampolgár számára, ha a feltételek fennállnak, 
mindkét eljárást meg lehet indítani. A hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik.

Felperes szerint az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatás megsértését csak kiemelkedően nagy súlyú jogsértések esetén lehet megálla-
pítani. Alperes előtt ezen Alkotmánybírósági gyakorlat nem ismert: elsődlegesen ab-
ból kell kiindulni, amit az Rttv. előír: a közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi 
eseményekről kiegyensúlyozott tájékoztatást kell nyújtani, amennyiben ezt a műsor-
szolgáltató súlyosan megsérti, úgy alperes Panaszbizottsága és Testülete jogosult el-
járni vele szemben. A perbeli esetben a tényszerűség követelménye sérült súlyosan: 
a műsorszolgáltató a készített riportot oly módon vágta meg és szerkesztette, hogy 
a tények félreérthetően, hamis színben tűntek fel. Az érintett téma közérdeklődés-
re számot tartó esemény volt, és mint ilyenről, a társadalom széles körének joga van 
tényszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást kapnia. 

A Shell Hungary Rt. panasza 
2008-ban zárult le végérvényesen – a Testület döntésével azonos módon – egy 2004-
ben indult panaszügy. A 2004. május 16-án sugárzásra kerülő Napló című műsorszám-
ban a „Trükkös tankolások, becsapott vevők” című műsorral kapcsolatosan panaszt 
nyújtott be a Shell Hungary Rt. A panasz tárgya az volt, hogy manipulálások történ-
tek a rejtett kamerás felvételekkel és ezzel a Shell Hungary Rt.-t hamis színben tün-
tették fel, valamint a dolgozóiról azt a látszatot keltették, hogy a vevőket becsapják.

A Shell Hungary Rt. panaszának a Panaszbizottság helyt adott és kötelezte a műsor-
szolgáltatót arra, hogy közleményt tegyen közzé. Az állásfoglalással szemben a mű-
sorszolgáltató jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, azonban a Testület az 1044/2004. 
(VIII. 25.) számú határozatával az állásfoglalást helybenhagyta. Az indokolás szerint a 
műsorszolgáltató azzal, hogy különböző eseménysorok összevágásával rekonstruált 
jeleneteket készített és jellemzőnek vélt tankolási trükköket mutatott be, megsértet-
te az Rttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt tényszerűség és tárgyilagosság követelmé-
nyét. A képsorok alkalmasak voltak arra, hogy a Shell Hungary Rt.-re vonatkozóan té-
ves következtetést vonjanak le a nézők.
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A műsorszolgáltató keresetet nyújtott be a Testület határozatával szemben, mely 
során a Fővárosi Bíróság I. fokon a határozatot hatályon kívül helyezte. Az ítélet in-
dokolása szerint a műsor készítése során a műsorszolgáltató ügyelt arra, hogy a sze-
replők ne legyenek beazonosíthatók. Rögzítésre került továbbá az is, hogy nem kizá-
rólag a panaszos, hanem egyéb más töltőállomások színkombinációi is felismerhető-
ek voltak, azonban a riport kifejezetten a jelenségre kívánta ráirányítani a figyelmet, 
függetlenül a töltőállomások üzemeltető cégeitől. Az ítélet indokolása szerint a mű-
sor megfelelt a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság követelményének.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Testület fellebbezése alapján az I. 
fokú ítéletet megváltoztatva a műsorszolgáltató keresetét elutasította és a Testület 
határozatában foglaltakat fogadta el. A II. fokú ítélet rögzítette, hogy mindazokban 
a műsorokban, amelyek nem fikciót tartalmaznak, a műsorszolgáltató köteles az Rttv. 
4. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek eleget tenni. Mivel a műsorszolgáltató 
műsorában, mint megtörtént eseményről tájékoztatott, figyelembe kellett volna ven-
nie a kiegyensúlyozottság követelményét.

A műsorszolgáltató felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz a 
jogerős ítélettel szemben, azonban a Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét 
hatályában fenntartotta. Ítéletében megállapította, hogy a II. fokú bíróság helyesen 
feltárt tényállásból helyes jogi következtetést vont le.

A műsorszolgáltató a közleményt a felülvizsgálati eljárás előtt, 2007. március 4-én, a 
Napló című műsorban tette közzé.

A Magyarok Világszövetségének panasza
Az MTV műsorszolgáltató egyik műsorában az orosz gázvezeték kapcsán vetődtek 
fel a Budapest V. kerületi Szabadság téren lévő orosz katonai emlékmű lebontásával 
kapcsolatos politikai és jogi kérdések, érintve a lebontásra irányuló népszavazási kez-
deményezést is. A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy a műsorszám nem 
volt tárgyilagos, abban téves állítások hangzottak el a panaszos által kezdeménye-
zett népszavazást károsan befolyásolva. A Panaszbizottság a műsorszolgáltatót meg-
határozott tartalmú közlemény sugárzására kötelezte. Megállapította, hogy a műsor-
vezető felkészületlensége miatt olyan kijelentések hangzottak el, amelyekkel szem-
ben ellenvélemény nem fogalmazódhatott meg. A műsorszolgáltató jogorvoslati ké-
relmében kérte a panasz elutasítását. A Testület ennek folytán megállapította, hogy 
a műsor megfelelt a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A panaszos ezután bírósághoz fordult, amely eljárásban az első fokú bíróság meg-
állapította, hogy a műsorszolgáltató nem tett eleget az Rttv. 4. § (1) bekezdéséből a 
tényszerűség követelményének. Az indokolás szerint téves volt a népszavazás meg-
tarthatóságára, helyi jellegére vonatkozó megállapítás, nem felelt meg a valóság-
nak, hogy az emlékmű eltávolítása államközi szerződésbe ütközne, ezért a ténysze-
rűség sérelme körében megalapozottnak tekintette az első fokú bíróság a kerese-
ti kérelmet.
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A panaszos az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezésében kérte a kereseti ké-

relmének teljes körben helyt adó ítélet meghozatalát. A Testület fenntartotta azt a 
véleményét, hogy a tényszerűség körében a panaszos nem terjesztett elő panaszt.

A Fővárosi Ítélőtábla ítéletében az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és a 
tárgyilagosság körében a Testületet új eljárásra utasította. Indoklásában kifejtette, 
hogy az Rttv. 47. § (1) bekezdése gyűjtőfogalomként alkalmazza az Rttv. 4. §-ában ne-
vesített követelményeket. A kiegyensúlyozott tájékoztatás fogalmába a sokoldalúság, 
a tényszerűség, az időszerűség és a tárgyilagosság követelménye is beleértendő. Az 
Rttv. 49. § (1) bekezdése szerinti eljárás tehát nem csupán az Rttv. 4. § (1) bekezdésé-
ben nevesített kiegyensúlyozott tájékoztatás sérelme esetén folytatható le. A műsor-
szolgáltató ténybeli tévedései minden olyan esetben megalapozhatják az Rttv. 47. §-a 
szerinti az Rttv. 4. § (1) bekezdése szerinti tényszerűség, vagy tárgyilagosság sérelmé-
nek vizsgálatára irányuló eljárást, amikor olyan személy terjeszt elő panaszt, akinek 
helyzetére a tévedés közvetlen ráhatással van. A közvetlen ráhatás meglétét vagy hi-
ányát minden esetben egyedileg kell vizsgálni, és a minősítés nem eredményezheti 
az érintettek körének parttalan kibővítését. Az Ítélőtábla kifejtette továbbá, hogy a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás megvalósulásának feltétele, hogy a témára vonatkozó 
tájékoztatás több oldal véleményét is tükrözze, a témával érintettek egyikével szem-
ben se legyen elfogult. Mindezek alapján a másodfokú bíróság a tényszerűség köré-
ben megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a Testületet e körben új eljárásra utasítot-
ta, a kiegyensúlyozottság kérdésében helyben hagyta a kereset elutasítását. Az új el-
járás lefolytatására már a 2009. évben kerül sor.

4 .2 .2 . az rttv . 112 . §-a szerinti szankciót tartalmazó határozatok felülvizsgálata 
tárgyában indult perek
A Testület a műsorszolgáltatókkal kapcsolatban az Rttv. 112. §-a alapján hozza hatá-
rozatainak jelentős részét. Ezen határozatok felülvizsgálatát az Rttv. 136. §-a alapján 
a Fővárosi Bíróságtól kérhetik az elmarasztalt műsorszolgáltatók.

2008-ban is szinte valamennyi, a 112. § alapján kiszabott szankciót tartalmazó hatá-
rozatot megtámadták a műsorszolgáltatók, függetlenül a szankció típusától (kötbér, 
bírság, műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztése), illetve mértékétől.

Az Ítélőtábla ítéleteiben szinte teljesen egyetért az ORTT gyakorlatával a kiskorú-
ak védelmében történő műsorszám kategorizálás tekintetében. Az Ítélőtábla több 
ízben is kifejtette, hogy az rttv . 5/a . § (2), 5/B . § (3)-(4), 5/c . § (2)-(3) és 5/d . § 
(2) bekezdései együttesen szolgálják a kiskorúak védelmét, amelyből következően a 
műsorelőzetes és a műsorszám közzétételére vonatkozó valamennyi szabálynak egy-
ségesen érvényesülnie kell: a kategóriába sorolásnak, az arra irányadó sugárzási idő-
pontnak, a piktogram folyamatos megjelenítésének egymással összhangban kell áll-
nia. Megvalósul tehát a jogsértés akkor is, ha ugyan a korhatárnak megfelelő időben 
adja közre a műsorszolgáltató az érintett adást, de annak kategorizálása nem a kis-
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korúak védelmére vonatkozó helyes besorolás alapján történt. A besorolás a teljes 
műsorszámra vonatkozik, ezért az egyes jelenetek, elemek más kategóriába tartozá-
sa kihat az egész műsorszám minősítésére.

Összességében nemcsak a kiskorúak védelmére okot adó jelenetek számától, ha-
nem azok minőségétől, szövegezésétől, képi megjelenítésétől, zenei aláfestésétől, 
magyarázattal vagy magyarázat nélkül történő megértésüktől, kiskorúakra gyakorolt 
összhatásától függ a kategorizálás.

Kitűnő példa a fentiekre a katona című film korhatári besorolásával kapcsolatos 
per, mely igen hosszan elhúzódott, de végül is az ORTT pernyertességével zárult.

A műsorszolgáltató először 2001. október 28-án 20 órai kezdettel vetítette a „Ka-
tona” című filmet. A Testület 178/2002. (I. 24.) számú határozatában megállapította, 
hogy az egyébként a nyers erőszakra és brutalitásra épülő film sugárzásával a műsor-
szolgáltató megsértette az Rttv. akkor hatályos 5. § (4) bekezdését, mivel álláspont-
ja szerint a filmet csak 23:00 óra és 05:00 óra között lehetett volna sugározni, azzal 
a jelzéssel, hogy a film 18 éven aluliak számára nem ajánlott. A bíróság a felperes ke-
resetét elutasította. Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedése előtt a műsorszolgálta-
tó 2003. március 11-én 21:00 órai kezdettel ismételten közzétette a filmet. A Testület 
1238/2003. (VII. 17.) számú határozatával a műsorszám korábbi eljárásban való minősí-
tésére, de az időközben megváltozott jogszabályra tekintettel megállapította, hogy 
a műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 5/B. § (4) és 5/C. § (3) bekezdésében foglal-
takat, ezért az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a felperes műsorszolgál-
tatási jogosultságának gyakorlását 91 perc időtartamra felfüggesztette. Az indokolás 
szerint a filmet a IV. kategóriába kellett volna sorolni, és azt 22:00 óra és 5:00 óra kö-
zött lehetett volna sugározni.

A műsorszolgáltató keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben vitatta a jogsér-
tés elkövetését. Álláspontja szerint a filmet megfelelően sorolta a III. kategóriába. Az 
első fokú bíróság a műsorszolgáltató indítványára igazságügyi-pszichológus szakér-
tőt rendelt ki. A szakértői véleményeket elfogadva és azokat az ítélet részéve téve az 
elsőfokú bíróság megállapította, hogy a műsorszolgáltató nem követett el jogsértést 
a film sugárzása során. Az ítélet ellen az ORTT fellebbezett.

Az elsőfokú bíróság ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta és a felperes ke-
resetét elutasította. Ítéletében a másodfokú bíróság rámutatott arra: bizonyított az 
a tény, hogy a műsorszolgáltató a perbeli esetet megelőzően a film közreadásával 
megsértette az Rttv. akkor hatályos 5. § (4) bekezdését. Mindenekelőtt kiemelte a 
Fővárosi Ítélőtábla a média fontos szerepét az egészséges társadalom formálásában. 
A jogalkotó a kiskorúak védelme érdekében iktatta be a 18 éven aluli nézők korcso-
portra bontásával azokat a rendelkezéseket, amelyek betartását az ORTT törvényi 
felhatalmazással ellenőrizni köteles. Az Rttv. 5/B. § (4) bekezdésének 2002. október 
15. napjától hatályos rendelkezése szerint azt a műsorszámot, amely alkalmas a kisko-
rúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különö-
sen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, na-
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turális ábrázolása, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizen-
nyolc éven aluliak számára nem ajánlott, és az 5/C. § (3) bekezdése szerint 22:00 és 
5:00 óra között tehető közzé. A jogszabályi rendelkezés a védett kiskorúak tekinteté-
ben a IV. kategóriába való besorolásnál lényegesen nem változott. A jelen esetben al-
kalmazott jogszabályi rendelkezés a műsorszám sugárzásának időbeli korlátozásáról 
a 18 éven aluli korosztály védelme érdekében rendelkezik, az pedig már megállapí-
tást nyert, hogy a vitatott film megtekintése a korosztály számára nem ajánlott, míg 
azok az okok, amelyekre tekintettel a minősítés korábban történt, teljes mértékben 
kitöltik a IV. kategória tényállását is.

A műsorszámok kategorizálásáról az ORTT 1494/2002. (X. 17.) számú határozata 
rendelkezik, meghatározva az 5/B. § szerinti minősítésnél irányadó szempontokat. A 
műsorszámok minősítésénél a műsorszolgáltatónak szem előtt kell tartania, hogy a 
kiskorú eszményképet keres, amely számára követendő példa lehet, a televíziós hő-
sök pedig azonosulási igényt ébreszthetnek. Ebből következően az ilyen módon be-
sorolt műsorszámok nem csábíthatnak olyan hősökkel való identifikációra, akiket an-
tiszociális, destruktív vagy erőszakos viselkedésformák jellemeznek, valamint nem su-
gallhatnak kettős értékrendet, amely a gyermekben identitászavart, morális bizony-
talanságot kelthet.

A fenti kontextusban a másodfokú bíróság nem értett egyet az elsőfokú bíróság 
érveivel a műsorszám megfelelő kategóriába sorolásának alátámasztására, nem vitat-
va, hogy a hasonló műsorszámoknak helye lehet a médiumokban, de csak a megfele-
lő jogszabályi minősítéssel és megfelelő időben történő közreadásával. A műsorszol-
gáltató már ismerte az ORTT minősítését az általa sugárzott műsorszámmal kapcso-
latban, ezt azonban figyelmen kívül hagyta és anélkül, hogy véleményét egyeztette 
volna az ORTT-vel, ismételten műsorra tűzte a filmet, és e magatartása mindenkép-
pen indokolta az ORTT jogszabályoknak megfelelő eljárását. A műsorszolgáltató az 
Ítélőtábla álláspontja szerint megalapozatlanul hivatkozott az ellentmondó szakvéle-
ményekre, annak ellenkezőjét az alperesi hatóságnak bizonyítania nem kellett. A film 
megtekintéséből szakértői vélemény beszerzése nélkül is megállapítható a kiskorúak 
védelme érdekében megalkotott jogszabályi rendelkezés megsértése, e vonatkozás-
ban a másodfokú bíróság álláspontja teljes mértékben megegyezett az érintett jele-
netek kapcsán kifejtett alperesi állásponttal.

Több alkotmánybírósági határozat mellett a Fővárosi Ítélőtábla is megállapította 
több konkrét ügy kapcsán, hogy a Testületnek az Rttv. által biztosított joga (és köte-
lessége) az rttv . 3 . § (2) bekezdésében foglaltak megvalósulását felügyelni, ellenőriz-
ni, illetve az e jogszabályhelyben foglaltak sérelme esetén szankciót alkalmazni. Nem 
azonos ugyanis a polgári jogi és a közigazgatási jogi jogviszony. A személyhez fűződő 
jogok védelmét a sérelmet szenvedő jogalany polgári perben érvényesítheti (Ptk. 85. 
§ (1) bek.). Az ORTT Rttv. 3. § (2) bekezdésének sérelme tárgyában hozott határozata-
inak felülvizsgálatakor azonban nem polgári jogi kérdésben, hanem abban dönt a bí-
róság, hogy az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt szabályozás sérült-e. Az Rttv. a mű-
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sorszolgáltatónak tiltja meg az Rttv. rendelkezéseinek megsértését, az Rttv.-nek te-
hát a műsorszolgáltató és nem a sérelmet elszenvedett az alanya. A Legfelsőbb Bíró-
ság már több eseti döntésében (pl.: a Kf.IV.37.230/2002/9., a Kf.VI.38.474/2000/3. szá-
mú határozatokban) is kimondta, hogy az emberi jogok sérelme média ügyben vizs-
gálható.

A fentiekhez példaként idézzük fel az alábbi eseteket:

Egy televízióból ismert hölgy emberi méltóságának megsértése
A műsorszolgáltató heti hetes című műsorszáma végén adásba szerkesztett műsor-
rész az előző heti, a férfiak gondolkodásmódját elemző „feladványra” érkezett, úgy-
nevezett leghumorosabb nézői levél felolvasásával kezdődött és a műsor szereplői-
nek arra reagáló megjegyzéseivel folytatódott oly módon, hogy annak során P.L. te-
levíziós személyiségre vulgáris kifejezések mellett sértő módon utaltak.

A Testület ezért 2089/2005. (X. 13.) számú határozatában megállapította az Rttv. 3. § 
(2) bekezdésének sérelmét, és a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságát 10 
perc időtartamra felfüggesztette. A határozat indokolásában a Testület megállapítot-
ta, hogy a szóban forgó beszélgetés, műsorrészlet súlyosan sértette P.L. emberi mél-
tóságát, figyelemmel arra, hogy a televízió által biztosított nagy nyilvánosság előtt 
szexuális tárgyú viccelődés középpontjába helyezték. Rámutatott arra, hogy az Al-
kotmánybíróság jogértelmezése nyomán minden olyan magatartás, amely nem tart-
ja tiszteletben az egyén autonómiáját, az emberi méltósághoz való jog megsértését 
jelenti. A szexualitás kérdését minden ember esetében és minden szempontból a má-
sok által érinthetetlen autonómia részének tekinti, és nem fogadja el, hogy humoros 
műsor keretében bármely személyt szexuális viccelődés tárgyává lehessen tekinteni.

A műsorszolgáltató keresetében előadta, hogy a hatóság tévesen értelmezi az Al-
kotmánybíróság idézett határozatát. Álláspontja szerint nem valósított meg törvény-
sértést, hiszen a tárgyi műsorszám műfaját tekintve a humoros szórakoztatást szol-
gálja: a viccelődés kapcsán egy közismert személyiség megnevezésre került ugyan, 
azonban a beszélgetés témája – annak könnyed hangvétele – semmilyen személyisé-
gi jog sérelmét nem valósította meg. A beszélgetés nélkülözött minden bántó – sér-
tő – szándékot, és nem volt tárgya a nevezett hölgy szexuális magatartása, szexuá-
lis viselkedése.

Az első fokú bíróság megállapította, hogy a vitatott beszélgetés során egy harma-
dik, jelen nem lévő személy szexuális kontextusban olyan megalázó és kiszolgáltatott, 
védekezésre képtelen helyzetbe került, amely a szexuális összefüggés és annak ver-
bális kifejezése folytán méltatlan helyzetbe hozta. A műsor tematikája, valamint a 
verbális agresszió alapján a jogsértés elkövetését megállapította.

Az ítélet ellen a műsorszolgáltató fellebbezett. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bí-
róság jogi érvelését – a jogsértés megvalósulása tekintetében – maradéktalanul elfo-
gadta. Álláspontja szerint a műsorszolgáltatót a jogkövetkezmények alól nem mente-
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síti, hogy a műsorszám alapvetően humoros hangvételű, és a szereplők szándéka vél-
hetően nem irányult az adott személy megsértésére. A törvényi tilalom általános ér-
vényű és a műsorszolgáltatás során kötelezően figyelembe veendő kereteket állít fel.

A „Biciklis felvonulás”-ként ismert ügy
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. február 1-én hozott határozatában 
megállapította, hogy a Sláger Rádió 2005. szeptember 20-án sugárzott Bumeráng 
című műsorszámában megsértette az Rttv. 3. § (3) bekezdésében foglaltakat, és ezért 
a médiatörvény vonatkozó rendelkezésében (Rttv. 112. § (1) c) pontjában) foglaltak 
alapján a műsorszolgáltatási jogosultság 10 perces felfüggesztéséről döntött.

A műsorszám a 2005. szeptember 22. napjára meghirdetett Autómentes Világnap 
és ennek keretében előre bejelentett biciklis felvonulás témájával foglalkozott. A mű-
sorvezetők markánsan hangot adtak negatív véleményüknek, tetézve ezt hallgatói 
üzenetek felolvasásával is. A kerékpáros felvonulókat, illetve a rendezvény szervező-
it, tágabb értelemben a környezetvédőket esetenként rendkívül durva és sértő meg-
jegyzések érték, valamint negatív hangulatkeltés folyt ellenük, egyúttal tettleges bán-
talmazásukra való felszólítás is elhangzott.

Az ORTT alapjogi oldalról vizsgálta meg a fenti esetet, és arra a következtetése ju-
tott, hogy a szerkesztői szabadság – tágabb értelemben a véleménynyilvánítás sza-
badsága – korlátjaként meghatározott, az Rttv. 3. § (3) bekezdésében megfogalma-
zott közösségek méltósága sérelmének tilalmába ütköztek a műsorszámban elhang-
zottak, azaz a műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség – jelen esetben 
a biciklis felvonulók, illetve környezetvédők csoportja –, sem bármely többség nyílt 
vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemu-
tatására, elítélésére. 

Az Rttv. 3. § (1), (2) és (3) bekezdése szerint: 
(1)  A Magyar Köztársaságban a műsorszolgáltatás - e törvény keretei között - 

szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények műsorszolgáltatás 
útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és 
külföldi műsorok szabadon vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei 
között - önállóan határozza meg a műsorszolgáltatás tartalmát, és azért fe-
lelősséggel tartozik.

(2)  A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkot-
mányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet 
alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és 
más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyű-
lölet keltésére.

(3)  A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely 
többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szem-
pontokon alapuló bemutatására, elítélésére.
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A Sláger Rádió bírósághoz fordult a Testület határozatával szemben és kérte annak 
felülvizsgálatát. Az I. fokú ítélet megállapítása szerint a biciklisek nem alkothatnak ki-
sebbséget, mert nincs az adott embercsoportot összetartó és rá jellemző, alkotmány-
ban, vagy nemzetközi szerződésben elismert emberi vagy alapjog, és nem a közös 
történelmi hagyomány, a nyelvi, ideológiai hagyományok, avagy hitbéli meggyőződés 
alakította „kisebbségi”csoporttá őket. Mindezek alapján az ORTT nem minősíthette 
a fenti esetet az Rttv. 3. § (3) bekezdésének megsértéseként, ezért az I. fokú bíróság 
a határozatot hatályon kívül helyezte. 

Az ORTT az I. fokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, 
hogy az alapjogi rendelkezéseket megvizsgálva az Rttv. 3. § (2) és (3) bekezdése nem 
határozza meg, hogy a kisebbség milyen fajta kisebbség – hanem általában véve vé-
delemben részesíti az adott helyzetben adott relációban kisebbségbe kerülő ember-
csoportokat (nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek). A törvény indoklása sem 
tartalmaz arra vonatkozóan információt, hogy a jogalkotó szándéka vajon mire irá-
nyult: csak a közös történelmi hagyománnyal, a nyelvi, ideológiai hagyományokkal, 
avagy hitbéli meggyőződéssel rendelkezőket tekinti kisebbségnek, vagy ezen túlme-
nően, egyéb szempont szerint szerveződő csoportokat is. 

A biciklisek, környezetvédők nem általában véve számítanak kisebbségnek, hanem 
azon az adott napon, adott esemény (Autómentes Világnapon előre bejelentett bi-
ciklis felvonulás) kapcsán, mint sajátos azonosságtudattal rendelkező közösség, a 
többséghez viszonyítva tekinthetők kisebbségnek. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a 18. §-ban védeni rendeli az egészséges kör-
nyezethez való jogot. A biciklis felvonulóknak, környezetvédőknek, mint „közössé-
güket” összetartó, azonosságtudatukat jellemző emberi illetve alapjoguk valójában 
az egészséges környezethez való jog, amely ún. harmadik generációs alapjog. Az Al-
kotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy a környezetvédelemhez való 
jog, illetve az egészséges környezethez való jog tulajdonképpen az élethez – az em-
beri élet és létfeltételeinek védelméhez való – alapjog része, speciális alkotmányos 
alapjog. 

A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az I. fokú bíróság ítéletét, és a Sláger Rádió ke-
resetét elutasította. Az ítélet indoklásában osztotta az ORTT fellebbezésében foglal-
takat, kiegészítve azzal, hogy a kisebbség, mint fogalom, valamilyen rendező elv sze-
rint csoportba tömörülő emberek összessége, és ilyen értelemben kisebbségnek szá-
mítanak például adott esetben a vadászok, horgászok mint sporttársak is, vagy a per-
beli esetben a környezetvédő biciklisták is. 

A Sláger Rádió a Legfelsőbb Bíróságra felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a II. fokú 
döntés ellen, azonban a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a II. fokú ítéletben fog-
laltakat.
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4 .2 .3 . országos vételkörzetűvé nyilvánított műsorszolgáltatók által indított perek
Az ORTT még a 2007. évben több műsorszolgáltatót minősített országos vételkörze-
tűvé. A Sport1, a Filmmúzeum és a Viasat megtámadta a rá vonatkozó határozatokat. 
A 2007-ben megindított bírósági eljárások 2008-ban mind első, mind másodfokon le-
zárultak. A Fővárosi Bíróság a 3 ügyben különböző ítéleteket hozott, mivel két kü-
lönböző tanács bírálta el az ügyeket, de a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletei sem 
egyformák, pedig ugyanaz a tanács ítélkezett mindhárom ügyben.

A másodfokú ítéletek alapján végül is mindhárom ügyben új eljárást kell az ORTT-
nek lefolytatnia. 

A Chello Central Europe Zrt. Sport1 elnevezésű műsorszolgáltatásának orszá-
gossá minősítése
A Testület országos vételkörzetűvé minősítette a műsorszolgáltató Sport1 műsorszol-
gáltatását, és ehhez a megfelelő díjat is megállapította, valamint felhívta a műsor-
szolgáltatót arra, hogy az országossá minősítéssel kapcsolatos valamennyi Rttv.-beli 
kötelezettségének tegyen eleget. A Testület a közigazgatási eljárást hivatalból indí-
totta meg, a műsorelosztók adatszolgáltatásán alapuló nyilvántartása vizsgálata után.

A műsorszolgáltató a bírósághoz fordult. Keresetét eljárási hibákra alapította, vala-
mint arra, hogy álláspontja szerint az őt terhelő műsorszolgáltatási díj kiszámítása té-
vesen történt. A per során kiegészített keresetét végül is főként arra élezte ki, hogy a 
Testületnek nem volt hatásköre a műsorszolgáltatást országossá minősíteni.

Az elsőfokú bíróság a Testület határozatát hatályon kívül helyezte, és a hatóságot 
új eljárásra utasította. Indoklásában kifejtette, hogy álláspontja szerint a Testület ha-
tásköre – törvényi rendelkezések hiányában – értelmezéssel nem pótolható a per-
beli esetben. Azonban a hatóságnak joga és kötelessége, hogy határozatában a tör-
vény erejénél fogva (ex lege) országosnak minősülő műsorszolgáltatásokat illetően 
az azokra vonatkozó jogszabályi követelményeket alkalmazza, az Rttv. által számára 
biztosított felügyeleti-ellenőrzési jogkörben. Nem vizsgálta a bíróság a vételkörzet ki-
számítási módját a perben, mert hatáskör hiányát állapította meg.

A Filmmúzeum Zrt. Filmmúzeum elnevezésű műsorszolgáltatásának országos-
sá minősítése
A Testület országos vételkörzetűvé minősítette a műsorszolgáltató Filmmúzeum mű-
sorszolgáltatását, és felhívta a műsorszolgáltatót arra, hogy az országossá minősítés-
sel kapcsolatos valamennyi Rttv.-beli kötelezettségének tegyen eleget. A Testület a 
közigazgatási eljárást hivatalból indította meg, a műsorelosztók adatszolgáltatásán 
alapuló nyilvántartása vizsgálata után.

A műsorszolgáltató keresetében a határozat teljes körű bírósági felülvizsgálatával 
annak hatályon kívül helyezését kérte, mert álláspontja szerint a hatóság nem tárta 
fel a műsorszolgáltatás valós vételkörzetét. Kiegészített keresetében vitatta továbbá 
a műsorszolgáltató a hatóság hatáskörét az országossá nyilvánítással kapcsolatban.
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Az elsőfokú bíróság a Testület határozatát hatályon kívül helyezte, és a hatóságot új 
eljárásra utasította. Indokolásában megállapította, hogy a Testületnek az Rttv. rendel-
kezéseinek hiányában nincs hatásköre az országos műsorszolgáltatássá minősítésre. 
A hatáskört megalapozó normák hiánya különböző jogszabályhelyek egymásra vetí-
tésével, logikai értelmezésével vagy analógiák felállításával nem pótolható. A ható-
ságnak azonban joga és kötelessége van arra, hogy az ex lege országosnak minősülő 
műsorszolgáltatásokat illetően alkalmazza az azokra vonatkozó jogszabályi követel-
ményeket az Rttv. által biztosított felügyeleti-ellenőrzési jogkörben.

A fenti két ügyben azonos első fokú tanács által hozott ítéleteket a Testület meg-
fellebbezte és a Fővárosi Ítélőtáblán a két ügyben azonos ítélet született. A Fővárosi 
Ítélőtábla mindkét ügyben az első fokú ítéletet részben és akként változtatta meg, 
hogy az alperesi hatóságot új eljárásra kötelezte, egyebekben pedig helyben hagyta 
az ítéletet. Álláspontja szerint a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján a bíróság az alperest 
nem utasítja az új eljárás lefolytatására, hanem kötelezi.

A hatóságnak az új eljárásban az alapul szolgáló tényállás vizsgálatát követően, a 
vételkörzet adataiban bekövetkezett változást veheti nyilvántartásba.

Viasat Zrt. „Viasat 3” műsorszolgáltatásának országossá nyilvánítása
A Viasat Műsorszolgáltató Zrt műsorszolgáltató (felperes) 2000. december 12-én ún. 
körzeti műsorszolgáltatóként került nyilvántartásba az ORTT-nél (alperes). Alperes a 
műsorelosztók adatszolgáltatásán alapuló nyilvántartása alapján 2006-ban megvizs-
gálta a körzeti műholdas műsorszolgáltatók vételkörzeteit és megállapítást nyert a 
közigazgatási eljárás során, hogy a felperesi műsorszolgáltató a csatlakoztatható ház-
tartásszámok alapján országos műsorszolgáltatóvá nőtte ki magát.

A műholdas műsorszolgáltatók széles körben csak a vezetékes műsorelosztók ré-
vén juthatnak el a háztartásokhoz. Ezért a felperesi műsorszolgáltatónak is elemi ér-
deke, hogy a műsorelosztók a lehető legszélesebb körével szerződést kössön. A fent 
írt időtartam alatt a vételkörzete folyamatosan bővült emiatt, azonban alperes felé 
bejelentés nem történt.

A Testület – mint nyilvántartásra feljogosított és kötelezett szerv – a műsorelosz-
tók nyilvántartásainak adataiból észlelte, hogy felperes műsorszolgáltatása elérte az 
országos vételkörzeti szintet, ezért felhívta a felperest, hogy nyilatkozzon arról, kör-
zeti illetve országos műsorszolgáltatóként kíván-e a jövőben működni. Mivel a felhí-
vásnak nem tett eleget a műsorszolgáltató, a Testület a közigazgatási hatósági eljárás 
megindításáról döntött, hogy közigazgatási határozat formájában sarkallja a jogkö-
vető magatartásra felperest, és egyúttal ügyféli jogokat biztosított arra nézve, hogy 
jogorvoslattal élhessen a döntéssel szemben.

Az ORTT határozatában megállapította, hogy felperesi műsorszolgáltató országos-
sá minősül és ennek eredményeképpen megváltozott a műsorszolgáltatási díja. Fel-
peres a határozat felülvizsgálatát kezdeményezte a Fővárosi Bíróságon. Keresetében 
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kifejtette, hogy az ORTT-nek az Rttv. alapján semmilyen hatásköre nincs arra nézve, 
hogy egy műsorszolgáltatót országossá minősítsen. 

Az I. fokú bíróság ítéletében azt állapította meg, hogy alperesi hatóságnak a mé-
diatörvényben nincs kifejezett, szó szerint megfogalmazott hatásköre arra, hogy egy 
műsorszolgáltatót országossá nyilvánítson, illetve hogy a megváltozott műsorszol-
gáltatási díjat közigazgatási határozat keretében közölje. A műsorszolgáltatási ada-
tokban bekövetkezett változás bejelentését sem írja elő kifejezetten a médiatörvény, 
ezért a Fővárosi Bíróság szerint alperes a változás bejelentésre sem kötelezheti a mű-
sorszolgáltatókat. Az ítélet szerint: „A törvényben (Rttv.) előírt felügyeleti és ellenőr-
zési hatósági feladat azonban a bejelentett vételkörzet nagyságának nyomon köve-
tésére és a valós helyzet nyilvántartástól való eltérése esetére nincs.”

Alperes az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Ítélőtáblához. Érvelésének 
lényege a következő: 

Az ORTT hatáskörét az alábbi törvényhelyek alapozzák meg: 
Az Rttv. 41 . § (1) bekezdésében a testület feladatai között az a) és h) pontban az 

alábbi szerepel: 
a)  ellátja a műsorszolgáltatási jogosultság és a kormányzati rendelkezésben lévő 

műsorszolgáltatás céljára biztosított műholdas csatornák pályáztatásának 
és a pályázat elbírálásának feladatát;

h)  nyilvános nyilvántartást vezet a műsorszolgáltatási szerződést kötött mű-
sorszolgáltatókról, valamint a bejelentés alapján nyilvántartásba vett műsor-
szolgáltatókról, műsorelosztókról és műsorszétosztókról

Az Rttv. 113 . § (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti: „Az a műsorszolgáltató, aki mű-
sorának terjesztését kizárólag műsorelosztó rendszer segítségével végzi, műsor-
szolgáltató tevékenységének megkezdése előtt legalább harminc nappal köteles a 
Testületnek bejelenteni a 96. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatokat.”

Az Rttv. 96 . § (1) szerint: „A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait:

– nevét,
– lakcímét (székhelyét vagy telephelyét),
– cégnyilvántartási vagy bírósági nyilvántartási számát,
b)  annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtójo-

gi, valamint e törvény szerinti személyes felelősséget viseli a műsorszol-
gáltató tevékenységéért,

c)  ha a pályázó gazdasági társaság, a társasági szerződését, illetve alapító okira-
tát esetleges módosításával együtt,

d)  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy milyen nagyságú közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése van magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesz-
tő, továbbá magyarországi műsorszolgáltatást végző, illetőleg magyarországi 
műsorszolgáltatási jogosultságot igénylő gazdasági társaságban,

e) a tervezett műsorszolgáltatás alapvető adatait:
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– fajtáját (rádió, televízió),
– vételkörzetét,….”
A fenti törvényhelyek értelmében nem vitatható, hogy a jogalkotó szándéka egy-

értelmű volt a törvény megalkotásakor: mind a műholdas csatornák, mind a műsorel-
osztók nyilvántartását a Testület feladat- és hatáskörébe utalta. Az adatokkal kapcso-
latos bejelentési kötelezettség a műholdas műsorszolgáltatót terheli. Ha időközben 
adataiban – bármelyikben – változás áll be, azt automatikusan – külön felhívás nél-
kül – köteles bejelenteni módosítás végett az Rttv. 109. § (2) bekezdés alapján: 
„109. § (2) A műsorszolgáltatónak a Testülethez be kell jelentenie, ha tulajdoni vi-

szonyaiban vagy más adataiban változás következett be…
Egyébként a műsorelosztók bejelentései alapján a vételkörzet adat automatikusan 

változik, és így az egyes műholdas műsorszolgáltatók vételkörzet adata is módosul.
Az Rttv. 41. § (1) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy a Testület ellátja 

a törvényben előírt felügyeleti és ellenőrzés feladatokat. Ennek keretében a Testü-
let jogosult ellenőrizni a műsorszolgáltatási szerződéseket is (a szerződéses műsor-
szolgáltatók vonatkozásában) és a nyilvántartásában szereplő adatokat (a bejelenté-
ses – műholdas műsorszolgáltatók vonatkozásában) is, hiszen mind a szerződéseknek, 
mind a nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie. 

A ket . 82 . § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:
„A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállí-

tott okiratot, mindezek más hasonló módon történő igazolását, valamint a ható-
sági nyilvántartásba történt bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határo-
zatnak kell tekinteni.”

A ket . 86 . § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:
„A hatóság az általa kezelt nyilvántartásban szereplő hibás adatot a hiba ész-

lelése esetén hivatalból köteles javítani, és erről az érintettet értesíteni kell.”
A Ket. kommentárja kiemeli, hogy a hatósági nyilvántartások sajátossága, hogy a 

nyilvántartásba tett bejegyzés gyakran nem csupán adat, tény rögzítésére szolgál, 
azaz nem egyszerűen regisztratív aktus, hanem jogot keletkeztető hatása is van. 
Jelen esetben kizárólag azon vezetékes és műholdas műsorszolgáltatók végezhetnek 
műsorszolgáltatást, amelyek a műsorszolgáltatás megkezdését megelőzően alperes-
nek bejelentést tettek. Az alperes ezen leendő műsorszolgáltatókat közigazgatási ha-
tározattal veszi nyilvántartásba, és egyúttal meghatározza a fizetendő műsorszolgál-
tatási díjat is. Fontos kiemelni, hogy olyan formában folytathatja tevékenységét a mű-
sorszolgáltató, amilyenként nyilvántartásba vetette magát (helyi vagy körzeti, avagy 
országos vételkörzetű).

A Ket. kommentár hangsúlyozza továbbá, hogy a valóságnak nem megfelelő ada-
tot az adatkezelő helyesbíteni köteles és amennyiben a hatóság maga észleli az álta-
la kezelt nyilvántartásban a hibás vagy hiányos, nem megfelelő adatot, akkor azt hi-
vatalból köteles kijavítani és egyidejűleg erről értesíteni kell az érintettet. Jelen eset-
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ben alperes közigazgatási eljárást indított, amely során felperes gyakorolhatta ügyfé-
li jogait (felhívó levél, közigazgatási határozat).

Az rttv . 136 . § (1) bekezdése rögzíti, hogy melyek azok az esetek, amelyeknél al-
peres a közigazgatási ügyben eljáró szervként jár el és ezen eljárásaira a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni, 
azaz az Rttv. visszautal a Ket. szabályaira. a fentiek alapján megállapítható, hogy 
az rttv . és a ket . részletes szabályai alapján az ortt felhatalmazással és hatás-
körrel rendelkezik az országossá minősítéssel kapcsolatos eljárásokban .

Alperes álláspontja szerint nincs szükség arra, hogy az Rttv.-be részletesen beeme-
lésre kerüljenek a Ket. szabályai, mint ahogyan azt felperes és az I. fokú bíróság hi-
ányolta a törvényből. Számos törvény visszautal egy másik törvény szövegére azért, 
hogy elkerüljék a túl terjedelmes jogszabályokat, és nem ismételik meg és emelik be 
egy másik jogszabálynak a szövegét, hanem csupán visszautalnak rá.

Ezen eljárás figyelhető meg az Rttv.-nél is, hiszen az Rttv. 136. § (3) bekezdése is csupán 
utal a bírósági eljárásokra vonatkozóan a Pp. XX. fejezetére, azaz itt sem került szó sze-
rint megismétlésre a Polgári perrendtartás bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szövege, 
hanem csak visszautalásra. Ilyen esettel állunk szemben akkor, amikor az Rttv. visszautal 
a Ket. szabályaira és hatáskört biztosít alperesnek bizonyos kérdésekben.

A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az I. fokú bíróság döntését annyiban, hogy al-
peres határozatát hatályon kívül helyezte és alperest új eljárás lefolytatására kötelez-
te. Egyetértett a Fővárosi Bíróság döntésével annyiban, hogy alperesnek nincs hatás-
köre a műsorszolgáltatót országossá nyilvánítani, és ezért alperes határozatát hatá-
lyon kívül helyezte. Azonban azt a következtetést, hogy a vételkörzet változásának 
esetére az Rttv. nem rendezi a műsorszolgáltatók helyzetét, az I. fokú bíróság tévesen 
vonta le. Az alperes ugyanis az Rttv. alapján a vételkörzet adataiban bekövetkezett 
változást nyilvántartásba veheti és erről közigazgatási határozatot hozhat, amelyben 
közli a műsorszolgáltatóval a bejegyzés tényét, valamint a megváltozott műsorszol-
gáltatási díj mértékét is. Az Rttv. szabályozási rendszeréből következően a vételkör-
zet méretéből számtalan jog és kötelezettség keletkezik a műsorszolgáltatókra néz-
ve, ezért a vételkörzetre vonatkozó alperesi nyilvántartást a konstitutív hatályú nyil-
vántartások körébe kell sorolni. 

4 .3 . a pénztartozások behajtásával kapcsolatos peres és nem peres eljárások

4 .3 .1 . a pénztartozások behajtásának folyamata
Az ORTT-nél a pénztartozásoknak két nagy csoportja különböztethető meg. A mű-
sorszolgáltatási díjtartozások alkotják az egyik csoportot, míg a Testület által közigaz-
gatási hatósági jogkörben meghozott határozatokon alapuló kötbér- és bírságtarto-
zások a másik kategóriát.
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A műsorszolgáltatási díj számlákat az ORTT Iroda számlázási osztálya negyedéven-
te vagy havonta állítja ki és küldi meg a műsorszolgáltatóknak, 15 napos fizetési ha-
táridővel. A határidő eredménytelen eltelte után a műsorszolgáltatók részére fizetési 
felszólítást küld ki, melyben újabb határidő tűzésével fizetésre szólítja fel a tartozás-
sal rendelkező műsorszolgáltatókat.

A hátralékkal rendelkező és szerződés alapján óvadék, illetve bankgarancia nyújtá-
sára kötelezett műsorszolgáltatók esetében az ORTT Irodája haladéktalanul intézke-
dik a hátraléknak az óvadéki összegből vagy a bankgarancia terhére történő kielégí-
tése iránt. A szerződéssel – és ebből következően szerződést biztosító mellékköte-
lezettséggel – nem rendelkező műsorszolgáltatók pénztartozásaival kapcsolatban a 
Jogtanácsosi Iroda intézkedik fizetési meghagyás kibocsátása iránt, ugyanúgy, mint 
azokban az esetekben, amelyekben a szerződést biztosító mellékkötelezettség fel-
használása nem vezetett eredményre, majd végrehajtást elrendelő végzést tartalma-
zó előterjesztést készít.

Amennyiben a végrehajtást elrendelő végzés kibocsátása ellenére sem rendezi tar-
tozását a műsorszolgáltató, illetve végrehajtási kifogást nyújt be, további végrehajtá-
si cselekmények megtételére kerül sor. 

A Jogtanácsosi Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri a kötbért és bírságot tartal-
mazó, illetve egyéb fizetési kötelezettséget, pénztartozást megállapító határozatok 
jegyzékét abból a szempontból, hogy a szankció, illetve a pénzügyi kötelezettség ha-
táridőben teljesült-e. Amennyiben a fizetési határidő lejárt, és az érintett nem kezde-
ményezte a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló határozat bírósági felülvizsgálatát, 
valamint a végrehajtás felfüggesztését, a Jogtanácsosi Iroda intézkedik a Testületnél 
a végrehajtást elrendelő végzés meghozatala iránt. A végrehajtási végzés jogerőssé 
és végrehajthatóvá válását követően intézkedik a pénztartozás behajtásáról (inkasz-
szóval, vagy bírósági végrehajtás útján).

4 .3 .2 . a műsorszolgáltatási díjtartozásból származó perek
Ezekben a perekben nagyobb részt csak az összeg nagysága a vita tárgya, többször 
csak időhúzás a per célja a műsorszolgáltató részéről. Néhány – igen magas összeg-
gel tartozó – műholdas műsorszolgáltató nemcsak összegszerűségében, hanem jog-
alapjában is vitatja számláinkat.

Ilyen per az alább ismertetett ortt/minimax per, melyet az ORTT indított a mű-
sorszolgáltató díjtartozása miatt. A kereseti követelés összege: 94 040 080 Ft

Az alperesi műsorszolgáltató alapvetően vitatta a műsorszolgáltatási díjfizetési kö-
telezettség jogalapját, és viszontkeresetet is terjesztett elő annak megállapítása iránt, 
hogy a műsorszolgáltatási díj a nyilvántartásba vételhez kötődő, azzal arányos egy-
szeri díj lehet. 

Az elsőfokú eljárás során az alperes bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz 
fordult az ORTT-t a díj megállapítására felhatalmazó törvényi rendelkezés és az ORTT 
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díjmegállapító határozatai alkotmányellenessége miatt. Az elsőfokú bíróság a 2006. 
május 3-i tárgyaláson ítéletet hozott, amelyben az ORTT követelésének megfelelően 
marasztalta alperest a műsorszolgáltatási díj és perköltség megfizetésére, valamint 
alperes minden viszontkereseti kérelmét elutasította. 

Az alperes fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. A 2007. február 27-i tárgyaláson 
a Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsa az alperes indítványára az Alkotmánybírósághoz 
fordult, és az eljárást az Alkotmánybíróság döntéséig felfüggesztette.

Az Alkotmánybíróság a 37/2008. (IV.8.) AB határozatban megállapította a mulasz-
tásban megnyilvánuló alkotmányellenességet tekintettel arra, hogy a törvény nem 
ad szempontokat az ORTT-nek amelyek alapján meghatározhatja a műsorszolgál-
tatási díj mértékét, ugyanakkor a kérelmező által hivatkozott szakaszok, illetőleg az 
azok alapján hozott, díjmegállapító ORTT határozatok alkotmányellenességét nem 
állapította meg, egyben elutasította e rendelkezéseknek a konkrét ügyekben való al-
kalmazása kizárására irányuló indítványokat is.

Az Ítélőtábla az Alkotmánybíróság meghozott döntésére hivatkozással az eljárás 
folytatását rendelte el. A másodfokú ítélet megváltoztatta az elsőfokú bíróság dön-
tését, és a keresetet elutasította. Az ügyben másodfokon ismét az az egyetlen tanács 
járt el, amelyik a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntése ellenére és azzal szemben el-
utasította már korábban is más ügyben az ORTT keresetét. Az Ítélőtábla ezen taná-
csa az Alkotmánybíróság határozatából a megvalósult mulasztásos alkotmánysértést 
emelte ki. A bíróság megítélése szerint az ORTT gyakorlata teljességgel alkotmány-
ellenes, a törvény nem rögzíti a díj megállapításához szükséges szempontokat, így a 
bíróság nincs abban a helyzetben, hogy a felperesi követelést meg tudja ítélni, ezért 
elutasítja a keresetet. 

Megjegyzendő, hogy a fenti ítélet ismételten ellentmond a Legfelsőbb Bíróság ed-
digi döntéseinek a műsorszolgáltatási díjkövetelés ügyében. Az Alkotmánybíróság 
határozata nem semmisíti meg a díj meghatározására felhatalmazást adó törvényi 
rendelkezést, sem az ORTT díjmegállapító határozatait, ezért azok alapján a díj meg-
állapítására az ORTT-nek joga volt és annak alapján az alperes a díjat köteles megfi-
zetni. az alkotmánybíróság határozottan kitért arra, hogy a műsorszolgáltatási 
díj több egyszerű regisztrációs díjnál, az a médiaszektorban újraelosztási funkci-
ót tölt be a műsorszolgáltatási alap abból nyújtott támogatásai révén . 

Az ORTT úgy határozott, hogy a másodfokú ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet ter-
jeszt elő a Legfelsőbb Bíróság előtt. A kérelem beterjesztésére 2009. év elején ke-
rült sor.

A Legfelsőbb Bíróság korábban a Zenit TV és a Budapest TV ügyében hozott ugyan-
ezen műsorszolgáltatási díjkövetelés kérdésében az ORTT számára kedvező döntést.
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5. az orTT külkapcsolaTainak alakulása

Az Országos Rádió és Televízió Testület nemzetközi prioritásainak sorában válto-
zatlanul a Magyar Köztársasággal szomszédos országokban működő társhatósá-
gokkal megvalósuló együttműködés élénkítése, gyakorlatiasabbá tétele, regioná-
lis dimenzióval gazdagítása foglalta el az első helyet. A román szabályozó ható-
sággal eddig kialakult kooperáció 2008-ban új szakaszba lépett.

Az Országos Rádió és Televízió Testület és annak Irodája 2008-ban is elsődleges fel-
adatának tartotta a szakmai kapcsolatok fejlesztését az Európai Bizottsággal, az Eu-
rópa Tanáccsal, valamint a Szabályozó Hatóságok Európai Platformjával (European 
Platform of the Regulatory Authorities – EPRA). Az ORTT szakértői aktív részt vállal-
tak az elektronikus médiára vonatkozó módosított európai normákról folytatott el-
méleti vitákban és a gyakorlati műhelymunkában, a digitális műsorszolgáltatás gyara-
podó európai uniós tapasztalatainak magyarországi hasznosításában, valamint a tag-
jelölt és társult országok médiaszabályozó hatóságainak jogharmonizációs felzárkóz-
tatásában.

Az Országos Rádió és Televízió Testület nemzetközi prioritásainak sorában változat-
lanul a Magyar Köztársasággal szomszédos országokban működő társhatóságokkal 
megvalósuló együttműködés élénkítése, gyakorlatiasabbá tétele, regionális dimenzi-
óval gazdagítása foglalta el az első helyet.

A gyors és hatékony elektronikus levelezés mindennapos rutinja, az internetes hon-
lapokon azonnal hozzáférhető szakmai információk igénybe vétele mellett sem szo-
rult háttérbe a külkapcsolatok rendszerének fontos eleme, a személyes kapcsolatépítés.

2008-ban az ORTT a nemzetközi szakterületen is takarékos forrásgazdálkodásra 
törekedett, s ennek eredményeként 12 külföldi kiküldetésre került sor. Az utazások 
megoszlását az 3 . táblázat mutatja be.

3. táblázat – A 2008. évi kiutazások összesítése

célország az utazások száma az utazók összlétszáma ebből a testületi tagok száma

Belgium 2 4

Franciaország 2 2

Horvátország 2 8

Portugália 1 5 3

Lettország 1 4 2

Szlovákia 1 2 1

Írország 1 3 1

Olaszország 1 1 1

Ausztria 1 1

Összesen 12 30 8
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Az Európai Unió elnöki tisztét 2008. első félévében betöltő Ausztria kormányának 

meghívására május végén Bécsben tartotta ülését az Európa Tanács Média és Új Kom-
munikációs Szolgáltatások (CDMC) Irányító Bizottsága, ahol a médiát és az új kommu-
nikációs szolgáltatásokat felügyelő miniszterek 2009-ben, várhatóan Izlandon meg-
rendezésre kerülő konferenciáját készítették elő. Elfogadták az értekezlet napirend-
jét, amelyen a média új fogalma, kapcsolata az egyénekkel és a közösséggel, vala-
mint egyezmények és mechanizmusok szerepelnek majd a tervek szerint. Vélemé-
nyezték továbbá a Miniszterek Bizottsága elé terjesztendő szövegeket, köztük egy 
Európa Tanácsi egyezményt a műsorszolgáltatók szomszédos jogainak védelméről. 
Az ülés résztvevői tájékoztatást kaptak az izlandi konferencia előkészítése kereté-
ben Nagy Britanniában készített Byron jelentésről, amely a „Biztonságosabb gyerme-
kek a digitális világban” címet viseli és szigorú ajánlásokat fogalmaz meg annak ér-
dekében, hogy a gyermekek és kiskorúak biztonságosan igazodhassanak el az új mé-
dia útvesztőiben.

Az Európa Tanácsban elkészült a Határokon átnyúló televíziózásról szóló Egyez-
mény módosított szövege. Az EU tagállamok számára ugyanis kiemelt jelentőségű 
volt, hogy az új egyezmény szövege kompatibilis legyen az új audiovizuális média-
szolgáltatásokról szóló irányelv szövegével. Az Állandó Bizottság (T-TT) tehát meg-
várta, hogy 2007 decemberében az Európai Unió elfogadja az irányelv szövegét, majd 
ennek ismeretében véglegesítette az új egyezmény tervezetét. A végleges változat 
ezért sok hasonlóságot mutat az audiovizuális irányelvvel, sőt, vannak olyan jogterü-
letek, amelyek teljes egészében megegyeznek az egyezmény és az irányelv szövegé-
ben. Természetesen, vannak eltérések is. Ezek közül az egyik említésre méltó különb-
ség a két jogi eszköz eltérő természetéből fakad: az egyezményben foglaltak meg-
valósulása a részes államok együttműködésén múlik, az irányelvben megfogalmazot-
tak végrehajtásáért pedig az Európai Bizottság a felelős a tagállamokon keresztül. El-
térést mutat továbbá az „európai művek” fogalma, az egyezmény ugyanis sokkal tá-
gabban definiálja az európai műveket, olyan tagállamokra is kiterjeszti azt, amelyek 
nem ratifikálták az egyezményt. A véglegesített tervezetről folytatódnak a konzultá-
ciók az európai médiakörnyezet szereplőivel.

A T-TT Állandó Bizottságának novemberi ülésén tisztújításra is sor került, amelynek 
során az egyik alelnöki posztra az ORTT Iroda állandó képviselőjét választották meg.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat felügyelő hatóságok munkacsoportja má-
jusban, Brüsszelben tartotta ülését. Részletesen foglalkoztak az audiovizuális média-
szolgáltatás definíciójának értelmezésével, a szerkesztői felelősség kritériumaival, az 
irányelvben lefektetett rendelkezések betartásának biztosításával. A jelenlévők tájé-
koztatást kaptak a szabályozó hatóságok közötti együttműködés összeurópai és re-
gionális lehetőségeiről és gyakorlatáról a Földközi-tenger, Skandinávia és a Baltikum 
térségében. Megállapítást nyert, hogy a hatékony regionális kooperáció elősegíti a 
gördülékenyebb jogalkalmazást, s különös jelentőségre tehet szert a digitális átál-
lás után. Napirenden szerepelt továbbá az Európai Bizottság és a szabályozó hatósá-
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gok együttműködése a pornográf műsorokat sugárzó műsorszolgáltatók elleni pa-
naszokkal kapcsolatban. Az EPRA elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a platform 
tagjai minden segítséget megadnak egymásnak a gyűlöletkeltő műsorszámok, mű-
sorszolgáltatók elleni fellépéshez.

A Szabályozó hatóságok európai platformjának (EPRA) Rigában megtartott tava-
szi ülésén megvitatták, hogy a szabályozó hatóságok milyen szerepet tölthetnek be 
a médiaműveltség meghonosításában. Véleményt cseréltek arról, hogy a továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályok egyértelműen pozitívan értékelhetőek-e vagy 
meghaladta őket az idő. A munkacsoportokban az új audiovizuális médiaszolgáltatá-
sokról szóló irányelv (AVMS) egyes elemeit vették górcső alá. A Dublinban megrende-
zett őszi ülés napirendjén szerepelt az AVMS irányelv hatályának, azonos értelmezé-
sének kérdésköre. A munkacsoportokban áttekintették a hatóságok szerepét a köz-
szolgálati műsorszolgáltatók felügyeletében, megvitatták a digitális televíziózás sza-
bályozásának aktuális problémáit, valamint a média és a politikai pluralizmus kérdése-
it. Ez utóbbi témáról az egyik vitaindító előadást az ORTT elnöke tartotta, amely nagy 
érdeklődést váltott ki a taghatóságok körében. 

A City TV Alapítvány Kassán rendezte meg 2008 júniusában a Helyi televíziók 14. 
nemzetközi fesztiválját, amelynek keretében panelvitára került sor a digitalizálás fo-
lyamatáról az európai országokban. A szervezők felkérték az ORTT elnökét, hogy 
tartson előadást a panelben a magyarországi tapasztalatokról. A kassai rendezvény 
jó alkalmat teremtett a közép-kelet európai térségből érkezett szabályozók kötet-
len párbeszédére is. 

A filmklasszifikációs szervezetek éves találkozójának házigazdája 2008 októberé-
ben Portugália volt. A lisszaboni konferencia napirendje a kiskorúak védelmét állítot-
ta középpontba, a konferencián az ORTT elnöke és két tagja vett részt. A házigaz-
dák filmekre és televíziós műsorokra egyaránt kiterjedő klasszifikációs rendszerének 
részletes bemutatását követően előadások hangzottak el az újfajta médiaplatfor-
mokkal (mobil és internet) kapcsolatos kihívások kezeléséről, az AVMS által megfo-
galmazott normatívákról, a kiskorúak és az internet összefüggésében jelentkező ve-
szélyekről és azok lehetséges kezeléséről, az „online” tartalmak esetleges klasszifiká-
ciójáról. A hagyományoknak megfelelően sor került egy játékfilm megtekintésére is, 
amelyet a résztvevők – a saját szervezetükben alkalmazott kritériumok alapján – a 
helyszínen soroltak be.

A Testület és az Iroda képviseltette magát a 3. Római Nemzetközi Filmfesztivál ese-
ményein, valamint a közbeszerzés Európai Uniós vonatkozásai címmel Brüsszelbe 
szervezett tanulmányúton.

A Magyarországgal szomszédos országok közül a Romániában tevékenykedő part-
nerhatósággal megvalósuló együttműködés 2008-ban új szakaszba lépett. A Nemze-
ti Audiovizuális Tanács (CNA) és az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke decem-
berben megállapodást írt alá Budapesten a kooperáció fokozásáról. Az együttműkö-
dés választ keres a határokat átlépő televíziós adások jelentette kihívásra, vagyis arra 
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a problémára, hogy a Magyarországon látható, de nem az ORTT által ellenőrzött adá-
sokkal kapcsolatos panaszokat is hatékonyan kezelni lehessen. A román és a magyar 
médiahatóság között aláírt megállapodás fő célja, hogy a másik fél joghatósága alá 
tartozó műsorszolgáltatókkal kapcsolatos panaszokról értesítsék egymást és azt a fe-
lek saját eljárási rendjüknek megfelelően – a panaszost akár közvetlenül is bevonva 
az eljárásba – kezelhessék.

Remény van arra, hogy a román-magyar együttműködéshez belátható időn belül 
más közép-európai államok hatóságai is csatlakoznak. Szó esett erről már azon az 
aláírást követő budapesti megbeszélésen, ahol jelen voltak a cseh médiahatóság ve-
zető képviselői is. A konzultációt mindhárom fél hasznosnak és előremutatónak érté-
kelte a regionális kooperáció megteremtése szempontjából.

A dél-kelet európai régióból a Macedón Köztársaság Rádió és Televízió Tanácsa kap-
csolatfelvételt kezdeményezett az Országos Rádió és Televízió Testülettel, vezető szin-
tű küldöttségük 2008. március elején látogatott Budapestre. A 2007 októberében 
Szófiában megtartott EPRA ülés egyik munkacsoportjában az ORTT monitoring te-
vékenységéről elhangzott előadás keltette fel érdeklődésüket, így érthető módon a 
magyarországi látogatás napirendjén is a műsorfigyelés és –elemzés, a digitális archi-
válási rendszer megismerése szerepelt első helyen  A macedón hatóság nemcsak a 
kétoldalú kapcsolatok, de a regionális együttműködés bővítésében is érdekeltségét 
fejezte ki.

Az Európán kívüli kapcsolatok közül említést érdemel, hogy a Pennsylvaniai Egye-
tem Globális kommunikációs tanulmányok központja (Annenberg) és a Közép-Euró-
pai Egyetem Média és kommunikációs tanulmányok központja szervezésében április 
elején az ORTT székházában találkozott a Testület és az Iroda képviselőivel a jordáni-
ai újságírók magyarországi tanulmányúton résztvevő csoportja. A két ország média-
jogának és médiapolitikájának összehasonlításán túl a vendégek ízelítőt kaptak a ma-
gyar történelemből és kultúrából is.

A Koreai Rádió és Televízió Bizottság (KBC) és a Hírközlési Minisztérium összevoná-
sát követően 2008 februárjában integrált szabályozó hatóság jött létre a Koreai Köz-
társaságban. A Korai Hírközlési Bizottság (KCC) alelnökének vezetésével európai kör-
úton tartózkodó népes küldöttség november végén Budapesten tárgyalt az ORTT el-
nökével. Ismertették az integrált hatóság felállításának okait, a digitális műsorszolgál-
tatással összefüggő technikai és pénzügyi igényeket, az elért eredményeket és a meg-
oldásra váró feladatokat. Kifejtették, hogy változatlanul érdekeltek a két ország sza-
bályozó hatóságainak együttműködésében, mely szándékot a tárgyaláson megjelenő 
budapesti nagykövet is nyomatékosított.
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6. musTra-orTT filmfeszTivál

mustra – ortt filmfesztivál
az ortt televíziós és filmfesztiválja

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004 januárjában rendezte meg első alka-
lommal az általa támogatott filmek seregszemléjét, a Mustrát. A nagy érdeklődés 
hatására a Testület évente kétszer rendezi meg a fesztivált: 2004-ben Budapestet 
követően Pécsett, 2005-ben Debrecenben és Marosvásárhelyen, 2006-ban Miskol-
con és Győrött, 2007-ben Szegeden és Budapesten filmszemlézett az ORTT. 

2008-ban ismét két alkalommal került megrendezésre a Mustra fesztivál. Az 
Országos Rádió és Televízió Testület 2008. március 28-án és 29-én Szolnokon, a 
TiszapArt Moziban, majd 2008. november 21-én és 22-én újra Budapesten, a Toldi 
Moziban is sikerrel mutatta be a legjobb művekből készült programját. Az ORTT 
a bemutatott alkotásokkal a filmes értékteremtésen túl a nézők kikapcsolódásá-
hoz is hozzá kívánt járulni. 

A tizedik – Budapesten megrendezett - Mustra Filmfesztivál kerekasztal-beszél-
getéssel kezdődött, amelynek témája az ORTT kiskorúak védelmét szolgáló, - a ka-
rácsonyi ünnepeket követően induló, öt héten át tartó - nagyszabású televíziós 
szpot kampánya volt: 

„ne a televízió nevelje fel a gyereket!”

A három éles hangvételű, szinte drámai szpotot a hazai televíziókban és az online 
felületeken láthatja a közönség. A szpotok a szülők figyelmét szeretnék felhívni arra, 
hogy van felelősségük abban, hogy milyen tartalmakhoz engedik hozzáférni gyerme-
küket, és hogy részt kell vállalniuk a média által közvetített üzenetek értelmezésében, 
feldolgozásában, hogy ezzel segítsék kiskorú gyermeküket. Az ORTT célja, hogy fel-
rázza a hazai közönséget, és ráirányítsa a szülők, tanárok nevelők figyelmét a kisko-
rúak médiafogyasztásával kapcsolatos felelősségükre.

a beszélgetés résztvevői: – 
– Dr. Kerezsi Klára, Országos Kriminológiai Intézet, Bűnözéskutatási osztály vezetője 
– Dr. Majtényi László, az ORTT elnöke
– Dr. Somodi Bernadett, alkotmányjogász
– Szigeti-Bozó Szilvia, az ORTT Műsorfigyelő Osztályának munkatársa
– Szilády Szilvia, az ORTT Műsorelemző Osztályának munkatársa
– Varró Dániel, költő
moderátor: Baló György 

A 2008-as filmszemléken bemutatott alkotások rövid ismertetését a 14 . számú mel-
léklet tartalmazza.



451

az ortt mûködése

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
m

10
7. az orTT mûködésének sTaTiszTikai adaTai

Az ORTT 2008-ban 2303 számozott határozatot hozott, amelyekből a legnagyobb 
csoportot a műsorszolgáltatási tárgykörben született határozatok és a szankcio-
náló határozatok alkotják 598 és 563 számmal, ezeket követi a Műsorszolgáltatási 
Alap támogatásával összefüggő kérdésben hozott 400 döntés. A Testület a beszá-
molási időszakban 203 állampolgári bejelentéssel foglalkozott, és 44 esetben járt 
el másodfokú jogorvoslati fórumként panaszügyben.

A szankcionáló határozatokban összesen 226 millió forint „pénzbüntetést” (köt-
bér, bírság) szabott ki a Testület, és 22 esetben alkalmazott felfüggesztés szank-
ciót, amelynek legalacsonyabb mértéke 5 perc, legmagasabb mértéke pedig egy 
hét volt.

7 .1 . az ortt határozatai 2008-ban
Az Országos Rádió és Televízió Testület ülésein 2008-ban 2303-ig sorszámozott hatá-
rozat született.

A Testület döntései az alábbi nagyobb csoportokba sorolhatók:
-  40 ún. belső (a Testület, az Iroda, a Műsorszolgáltatási Alap és a Panaszbizottság 

szervezetére vonatkozó) határozat,
– 598 határozat született a műsorszolgáltatási jogosultság tárgykörében,
– 203 határozat állampolgári bejelentésekre reagált, 
– 563 határozat a műsorszolgáltatók törvénysértéseit szankcionálta,
–  400 határozattal a Műsorszolgáltatási Alap támogatásával összefüggő kérdésben 

döntött a Testület,
– 44 határozat született panaszbizottsági döntést követő jogorvoslati eljárásban,
– 455 határozat egyik nagy kategóriába sem sorolható (ún. egyéb határozatok).

7 .2 . a határozatok megoszlása nagyobb csoportok szerint
A műsorszolgáltatási jogosultság tárgykörében született 598 határozat megoszlá-
sa 2008-ban az alábbiak szerint alakult:
-  73 határozat műsorszolgáltatási jogosultság pályáztatásával, illetve odaítélésével 

összefüggésben,
– 139 határozat meglévő szerződés módosításával kapcsolatban,
– 9 határozat a műsorszolgáltató átminősítésére (pl. nem-nyereségérdekeltté),
–  74 határozat vezetékes vagy műholdas műsorszolgáltatók, vezetékes műsorelosz-

tók és műsorszétosztók nyilvántartásba vételére,
– 65 határozat a nyilvántartásból való törlésre,
– 4 határozat a nyilvántartásba vétel megtagadására,
– 157 határozat adatváltozás tudomásulvételére,
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–   77 határozat műsorszolgáltatási díj megállapítására vagy módosítására vonatko-
zott.

Az állampolgári bejelentések körében született 203 testületi határozaton belül 92 
határozat rendelt el hatósági ellenőrzést.

7 .3 . a szankcionáló határozatok megoszlása
A Testület 2008-ban 563 határozattal szankcionálta a műsorszolgáltatók törvénysér-
téseit. Egyes határozatokban a Testület az érintett műsorszolgáltató több törvénysér-
tését bírálta el, így egyes határozatok több szankciót is tartalmaznak.

A Testület legnagyobb számban az Rttv. 89. §-ának (adatmegőrzési és -szolgáltatási 
kötelezettség) megsértését szankcionálta. Ezt követte a kiskorúak védelmére megal-
kotott törvényi előírások (Rttv. 5/A-5/D. §) megsértésének megállapítása. További gya-
kori törvénysértések voltak:
–  90. § (2) bekezdés (műsorszolgáltatási szerződésnek megfelelő műsorszolgáltatás 

kötelezettsége) megsértése,
–  15. § (1), (2) bekezdés (reklám, közérdekű közlemény, jótékonysági felhívás, poli-

tikai hirdetés felismerhető elkülönítésének és forrásmegjelölésének kötelezettsé-
ge) megsértése

– 10. § (5) bekezdés (burkolt reklám közzétételének tilalma) megsértése,
– 18. § (műsorszám támogatásához kötődő előírások) megsértése,
–  25. § (közszolgálati műsorszolgáltatásban és közműsor-szolgáltatásban történő tá-

mogatásra vonatkozó rendelkezések) megsértése.

4. táblázat – A leggyakoribb törvénysértések előfordulásának száma 2008-ban

a megsértett törvényi hely a megállapított jogsértések száma

89. § 149

5/A-5/D. § 96

90. § (2) 65

15. § 55

10. § (5) 54

18. § 25

25. § 15
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5. táblázat – Az ORTT szankciói 2008-ban

kiszabott szankció helyi regionális, kábeles, műholdas országos

rádió televízió rádió televízió

112. § (1) a) – felszólítás 205 152 23 72

112. § (1) b) – írásbeli figyelmeztetés 5

112. § (1) c) – felfüggesztés 8 14

112. § (1) d) – kötbér 29 13 4 40

112. § (1) e) – bírság 2 38 45

egyéb 77 65 36 5

Összesen 318 276 63 176

Néhány esetben a Testület egy határozatban többféle törvénysértést is megállapí-
tott, amelyek miatt különféle szankciót alkalmazott. 

A szankcionáló határozatok 171 esetben tartalmaztak bírság vagy kötbér fizetésére 
vonatkozó rendelkezést. E határozatok a műsorszolgáltatókat összesen 226 millió fo-
rint megfizetésére kötelezték. 

A műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztését 22 esetben szabta ki a Testület 5 
perc és egy hét időtartam között.

A Testület panaszügyben eljáró jogorvoslati szervként 2008-ban 44 határozatot 
hozott. E döntések tartalmi megoszlása az alábbi volt:
–  28 határozat a Panaszbizottság állásfoglalását helyben hagyta, a jogorvoslati ké-

relmet elutasította,
–  5 határozat helyt adott a jogorvoslati kérelemnek, és megváltoztatta a Panaszbi-

zottság döntését,
–  3 határozat a Panaszbizottság állásfoglalását megváltoztatta, a jogorvoslati kérel-

met elutasította,
–  4 határozat a Panaszbizottság állásfoglalását hatályon kívül helyezte, és a Panasz-

bizottságot új eljárás lefolytatására utasította,
–  4 határozat a Panaszbizottság állásfoglalását hatályon kívül helyezte, és az eljá-

rást megszüntette.
A tartalmuk szerint egyik nagy csoportba sem sorolható 455 ún. egyéb határozat-

tal a Testület jellemzően az alábbi tárgykörökben hozott döntést:
– közigazgatási eljárás megindítása, megszüntetése,
– válaszadás közigazgatási szervtől érkezett megkeresésre, 
– ügy áttétele más állami szervhez,
– közigazgatási határozat kijavítása, módosítása, visszavonása,
– közigazgatási határozatok végrehajtásának elrendelése,
– tanulmány, elemzés készíttetése és az interneten történő nyilvánosságra hozatala.
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7 .4 . a szankciók végrehajtásának alakulása 2008-ban

7 .4 .1 . pénzbeli szankciók
A Testület által 2008-ban kiszabott pénzbeli szankciókat és azok végrehajtásának ala-
kulását a 6 . számú táblázatban mutatjuk be:

6. táblázat

műsorszolgáltató
kötbér/bírság

(ft)
Befolyt összeg 

(ft)

függőben*
(jogerős)

(ft)

függőben**
(nem jogerős) 

(ft)

Magyar Televízió Zrt. 10 435 000 7 840 000 0 2 595 000

Magyar Rádió Zrt. 0 0 0 0

Duna Televízió Zrt. 370 000 220 000 0 150 000

MTM-SBS Zrt. 137 418 186 57 404 190 0 80 013 996

M-RTL Televízió Zrt. 32 695 428 0 0 32 695 428

Sláger Rádió Zrt. 16 199 998 2 892 855 0 13 307 143

Danubius Rádió Zrt. 1 471 428 1 471 428 0 0

Viasat Hungária Zrt. 17 618 940 6 350 000 3 200 000 8 068 940

Egyéb műsorszolgáltatók 10 565 685 5 924 247 3 276 438 1 365 000

2008 . összes 226 774 665 82 102 720 6 476 438 138 195 507

*A jogerős, de be nem fizetett kötbérek és bírságok behajtása iránt az Iroda megtette a megfelelő jogi lépéseket (azonnali inkasszó 
benyújtása, felszámolási eljárás megindítása). 
** Per van folyamatban.

7 .4 .2 . műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztése szankció
2008-ban a Testület 22 alkalommal szabta ki szankcióként a műsorszolgáltatási jogo-
sultság gyakorlásának felfüggesztését. A kiszabott szankció legkisebb mértéke 5 perc 
volt, leghosszabb időtartama egy hét volt. Az összevont adatokat és a szankció vég-
rehajtásának alakulását a 7 . táblázatban szemléltetjük.
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7. táblázat

műsorszolgáltató
felfüggesztés 

időtartama (perc)
végrehajtott idő

(perc)

függőben*
(jogerős)

(perc)

függőben **
(nem jogerős)

(perc)

Magyar Televízió Zrt. 0 0 0 0

Magyar Rádió Zrt. 0 0 0 0

Duna Televízió Zrt. 0 0 0 0

MTM-SBS Zrt. 50 0 0 50

M-RTL Televízió Zrt. 85 30 0 55

Sláger Rádió Zrt. 0 0 0 0

Danubius Rádió Zrt. 0 0 0 0

Viasat Hungária Zrt. 180 0 0 180

Egyéb műsorszolgáltatók 39 075 25 985 13 090 0

2008 . összes 39 390 26 015 13 090 285

* A jogerős, de végre nem hajtott szankciók végrehajtására az Iroda a jogi lépéseket megtette.
**Per van folyamatban

7 .5 . az ortt iratforgalma 2008-ban
Az ORTT iratforgalmában az év során 10 559 ügyirat keletkezett, 2340-nel, 18%-kal 
kevesebb, mint 2007-ben. Ebből:
– 829 db beérkező ügyirat (iktatás);
– 4200 db kimenő válaszlevél;
– 738 db kimenő ügyirat (levél);
– 4792 db beérkező válaszlevél (válasziktatás).
A csökkenés alapvető oka, hogy a 2007. július 11. napján hatályba lépett, a műsor-

terjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) alapján 
2007-től a műsorterjesztők bejelentési kötelezettségeiket a Nemzeti Hírközlési Ható-
ság felé teljesítik.

Az iratforgalom számának alakulását mutatja az 1 . ábra éves és a 2 . ábra típus sze-
rinti bontásban.
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1. ábra – Az ORTT iratforgalma éves bontásban

2. ábra – Az ORTT iratforgalma típus szerinti bontásban
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5.  számú mellékleT: mellékleTek a hír és a 
poliTikai magazinmûsorok TájékozTaTási 
gyakorlaTa címû fejezeThez

1. táblázat – A politikai erők médiahasználata a vizsgált műsorokban, az összes szerep-
lés alapján (a kormány és a pártok véleményt nyilvánító képviselőinek százalékában) 
N=27 393

kormányzatI 
oldal

jan . febr . márc . ápr . máj . jún . júl . aug . szept . okt . nov . dec .
össze-
sen

MTV1 esti Híradó 63 63 72 67 59 50 54 55 47 54 50 51 58

MTV1 déli Híradó 57 69 76 71 49 43 59 60 40 55 52 57 58

Duna TV Híradó 68 62 63 68 55 58 63 59 54 56 53 73 60

180 perc 69 64 71 69 53 53 60 69 48 57 53 52 60

Déli Krónika 68 70 69 72 50 56 70 63 54 55 56 52 61

Esti Krónika 65 64 67 68 49 52 63 55 46 53 57 59 58

Krónikák összesen 67 65 59 59 51 53 64 61 48 55 55 55 60

Tények (TV2) 65 64 67 73 56 54 52 60 43 59 55 50 59

RTL Klub Híradó 77 68 75 83 63 63 77 76 46 65 60 58 66

Danubius Rádió Hírek 64 54 65 49 39 35 41 51 40 38 49 46 47

Sláger Rádió Hírek 70 60 75 65 58 73 68 56 64 51 66 68 64

Tények este (TV2) 70 68 69 75 59 59 57 61 47 62 57 56 62

ATV Híradó 71 70 72 81 54 53 64 62 48 57 55 57 61

Híradó 21 (Hír TV) 73 69 76 73 59 57 71 64 52 56 52 54 63

Echo TV Híradó 48 53 56 60 37 39 40 30 31 34 35 31 42

összesen 66 65 69 70 53 52 59 58 47 54 53 54 59

közszolgálati adók 66 65 70 69 52 53 61 59 48 55 54 58 60

kereskedelmi adók 66 64 69 71 53 52 58 57 46 53 52 51 58
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jan . febr . márc . ápr . máj . jún . júl . aug . szept . okt . nov . dec .
össze-
sen

MTV1 esti Híradó 37 37 28 33 41 50 46 45 53 46 50 49 42

MTV1 déli Híradó 43 31 24 29 51 57 41 40 60 45 48 43 42

Duna TV Híradó 32 38 37 32 45 42 37 41 46 44 47 27 40

180 perc 31 36 29 31 47 47 40 31 52 43 47 48 40

Déli Krónika 32 30 31 28 50 44 30 38 49 45 44 48 39

Esti Krónika 35 36 33 32 51 48 37 45 54 47 43 41 42

Krónikák összesen 33 35 31 31 49 47 36 39 52 45 45 45 40

Tények (TV2) 35 36 33 27 44 46 48 40 57 41 45 50 41

RTL Klub Híradó 23 32 25 17 37 37 23 24 54 35 40 42 34

Danubius Rádió Hírek 36 46 35 51 61 65 59 49 60 63 51 54 53

Sláger Rádió Hírek 30 40 25 35 42 27 32 44 36 49 34 32 36

Tények este (TV2) 30 32 31 25 41 41 43 39 53 38 43 44 38

ATV Híradó 29 30 28 19 46 47 36 38 52 43 45 43 39

Híradó 21 (Hír TV) 27 31 24 27 41 43 29 36 48 44 48 46 37

Echo TV Híradó 52 47 44 40 63 61 60 70 69 66 65 69 58

összesen 34 35 31 30 47 48 41 42 53 46 47 46 41

közszolgálati adók 34 35 30 31 48 47 39 41 52 45 46 42 40

kereskedelmi adók 34 36 31 29 47 48 42 43 54 47 48 49 42
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2. táblázat – A parlamenti politikusok élőszóbeli szereplései a hírműsorokban (a nyilatkozó 
szereplők százalékában) N = 12 908

kormányzatI 
oldal

jan . febr . márc . ápr . máj . jún . júl . aug . szept . okt . nov . dec .
össze-
sen

MTV1 esti Híradó 70 62 69 66 56 49 71 64 53 54 54 61 61

MTV1 déli Híradó 100 63 64 69 75 80 67 86 70 67 50 78 71

Duna TV Híradó 69 59 60 63 56 56 52 56 56 55 55 70 59

180 perc 60 64 71 68 60 51 67 66 49 68 67 63 64

Déli Krónika 61 66 66 67 67 44 61 62 49 60 62 64 61

Esti Krónika 61 63 65 65 60 55 64 51 47 58 56 63 59

Krónikák összesen 60 64 67 66 62 51 64 57 48 61 60 63 61

Tények (TV2) 64 61 68 73 61 55 56 61 39 61 58 49 59

RTL Klub Híradó 77 71 72 81 64 67 70 78 50 65 65 69 68

Danubius Rádió Hírek 100 0 50 100 0 0 75 0 0 0 0 0 54

Sláger Rádió Hírek 53 38 50 53 33 63 50 58 56 57 75 69 55

Tények este (TV2) 63 62 68 70 63 55 60 57 39 62 59 53 60

ATV Híradó 68 68 69 79 60 53 63 62 51 56 55 52 61

Híradó 21 (Hír TV) 74 66 72 72 61 53 69 64 53 51 46 51 61

Echo TV Híradó 40 45 47 53 39 35 36 27 28 34 32 28 37

összesen 64 61 66 69 58 52 60 58 47 55 53 56 59

közszolgálati adók 65 62 66 66 59 53 62 59 52 58 57 65 61

kereskedelmi adók 63 61 66 71 57 51 58 57 45 54 51 49 57
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jan . febr . márc . ápr . máj . jún . júl . aug . szept . okt . nov . dec .
össze-
sen

MTV1 esti Híradó 30 38 31 34 44 51 29 36 47 46 46 39 39

MTV1 déli Híradó 0 38 36 31 25 20 33 14 30 33 50 22 29

Duna TV Híradó 31 41 40 37 44 44 48 44 44 45 45 30 41

180 perc 40 36 29 32 40 49 33 34 51 32 33 37 36

Déli Krónika 39 34 34 33 33 56 39 38 51 40 38 36 39

Esti Krónika 39 37 35 35 40 45 36 49 53 42 44 38 41

Krónikák összesen 40 36 33 34 38 49 36 43 52 39 40 37 39

Tények (TV2) 36 39 32 27 39 45 44 39 61 39 42 51 41

RTL Klub Híradó 23 29 28 19 36 33 30 22 50 35 35 31 32

Danubius Rádió Hírek 0 100 50 0 100 0 25 0 0 0 100 100 46

Sláger Rádió Hírek 47 62 50 47 67 38 50 42 44 43 25 31 45

Tények este (TV2) 37 38 32 30 38 45 40 43 61 38 41 47 40

ATV Híradó 32 32 31 21 40 47 37 38 49 44 45 48 39

Híradó 21 (Hír TV) 26 34 28 28 39 47 31 36 47 49 54 49 39

Echo TV Híradó 60 55 53 47 61 65 64 73 72 66 68 73 63

összesen 36 39 34 31 42 48 40 42 53 45 47 44 41

közszolgálati adók 35 38 34 34 41 47 38 41 48 42 43 35 39

kereskedelmi adók 37 39 34 29 43 49 42 43 55 46 49 51 43
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3. táblázat – A hírműsorok első húsz leggyakoribb szereplőjének neve, pártkötődése, illetve 
a nem párttag politikusok esetében közjogi beosztása, szerepléseinek száma és aránya, va-
lamint nyilatkozatainak részaránya

helyezés
2007

név
pártkötődése,

közjogi beosztása
szereplések 

száma
szereplések 
aránya (%)

nyilatkozatok
aránya (%)

1. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, pártelnök (MSZP) 2981 2,8 44

2. Orbán Viktor pártelnök (Fidesz) 1148 1,1 55

3. Veres János pénzügyminiszter (MSZP) 844 0,8 51

4. Sólyom László köztársasági elnök 809 0,7 32

5. Kóka János
volt gazdasági miniszter, volt 

pártelnök (SZDSZ)
803 0,7 51

6. Fodor Gábor
volt környezetvédelmi miniszter, 

pártelnök (SZDSZ)
793 0,7 49

7. Szijjártó Péter (Fidesz) 669 0,6 63

8. Daróczi Dávid kormányszóvivő 634 0,6 46

9. Navracsics Tibor (Fidesz) 585 0,5 67

10. Budai Bernadett kormányszóvivő 529 0,5 64

11. Demszky Gábor főpolgármester (SZDSZ) 521 0,5 50

12. Gaskó István elnök (LIGA Szakszervezet) 490 0,5 67

13. Horváth Ágnes volt egészségügyi miniszter (SZDSZ) 479 0,4 56

14. Dávid Ibolya pártelnök (MDF) 424 0,4 37

15. Varga Mihály (Fidesz) 397 0,4 68

16. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke (MSZP) 369 0,3 49

17. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 362 0,3 44

18. Bajnai Gordon fejlesztési és gazdasági miniszter 355 0,3 59

19. Bencze József országos rendőr-főkapitány 342 0,3 54

20. Lendvai Ildikó (MSZP) 337 0,3 57

A szereplők pártkötődése/közjogi beosztása az MTI „A magyar közélet kézikönyve” alapján készült.
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4/a. táblázat – Az országos sugárzású televíziós csatornák hírműsorainak nézettsége havi 
bontásban

műsor címe

súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . január

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 17,5 1 640 087 37,3 76,3

TV2 Tények (1830) 15,2 1 430 329 32,7 70,5

MTV1 Híradó (1930) 6,7 631 052 12,8 11,9

MTV1 Híradó (1200) 3,0 282 033 21,0 81,9

Duna TV Híradó 0,7 68 229 1,6 28,3

Magyar ATV Híradó (1855) 1,2 113 993 2,5 52,2

Tények este 2,5 239 027 27,0 74,4

2008 . február

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 16,3 1 529 032 36,2 74,3

TV2 Tények (1830) 13,9 1 308 018 31,2 74,0

MTV1 Híradó (1930) 6,7 626 484 13,2 55,4

MTV1 Híradó (1200) 2,8 266 614 22,1 84,6

Duna TV Híradó 0,6 58 629 1,4 21,1

Magyar ATV Híradó (1855) 1,4 131 768 3,0 59,8

Tények este 2,0 188 132 25,3 74,8

2008 . március

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 15,1 1 415 457 35,3 72,3

TV2 Tények (1830) 13,4 1 253 887 31,5 71,3

MTV1 Híradó (1930) 7,3 681 646 14,6 59,9

MTV1 Híradó (1200) 2,8 261 667 21,5 83,0

Duna TV Híradó 0,5 47 819 1,1 20,3

Magyar ATV Híradó (1855) 1,4 130 407 3,1 56,8

Tények este 2,9 276 047 24,4 70,0
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műsor címe

súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . április

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 12,6 1 180 351 35,2 72,3

TV2 Tények (1830) 10,6 999 106 30,2 70,4

MTV1 Híradó (1930) 6,7 630 739 14,9 59,8

MTV1 Híradó (1200) 2,5 238 936 22,9 81,5

Duna TV Híradó 0,6 60 442 2,1 39,2

Magyar ATV Híradó (1855) 1,3 117 841 3,2 57,5

Tények este 2,8 267 414 25,7 69,7

2008 . május 

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 11,8 1 104 501 37,3 72,5

TV2 Tények (1830) 9,4 880 524 29,9 69,8

MTV1 Híradó (1930) 5,8 543 926 14,7 58,5

MTV1 Híradó (1200) 2,6 242 157 23,2 82,3

Duna TV Híradó 0,5 51 478 2,1 40,9

Magyar ATV Híradó (1855) 1,0 98 397 3,0 55,5

Tények este 2,4 225 152 24,2 71,0

2008 . június

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 9,4 882 424 29,9 69,9

TV2 Tények (1830) 10,0 939 843 32,2 66,2

MTV1 Híradó (1930) 6,4 601 255 16,5 60,7

MTV1 Híradó (1200) 2,7 251 042 20,8 81,1

Duna TV Híradó 0,4 41 797 0,9 18,3

Magyar ATV Híradó (1855) 1,1 101 345 3,2 53,9

Tények este 2,4 221 357 21,8 69,7

2008 . július

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 10,0 935 133 32,4 73,5

TV2 Tények (1830) 10,3 967 855 33,5 67,2

MTV1 Híradó (1930) 5,8 542 775 15,5 62,2

MTV1 Híradó (1200) 2,9 270 636 20,2 81,7

Duna TV Híradó 0,8 76 065 3,3 49,7

Magyar ATV Híradó (1855) 0,9 83 833 2,7 54,1

Tények este 2,2 210 920 21,7 69,8
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súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . augusztus

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 9,4 879 186 31,5 70,6

TV2 Tények (1830) 9,4 879 961 31,7 67,1

MTV1 Híradó (1930) 5,8 540 910 16,1 62,5

MTV1 Híradó (1200) 3,1 287 536 21,1 83,6

Duna TV Híradó 0,6 59 503 2,4 34,9

Magyar ATV Híradó (1855) 1,1 100 641 3,4 53,0

Tények este 2,1 193 453 21,8 70,3

2008 . szeptember

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 12,3 1 150 926 34,6 72,4

TV2 Tények (1830) 10,4 974 491 29,6 69,2

MTV1 Híradó (1930) 6,3 586 638 13,9 59,7

MTV1 Híradó (1200) 2,8 261 761 25,2 83,2

Duna TV Híradó 0,8 76 252 2,7 45,3

Magyar ATV Híradó (1855) 1,3 122 025 3,4 54,9

Tények este 1,9 181 699 21,3 72,7

2008 . október

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 14,4 1 354 262 36,2 71,3

TV2 Tények (1830) 11,9 1 120 607 30,3 70,7

MTV1 Híradó (1930) 6,2 582 804 12,5 58,1

MTV1 Híradó (1200) 2,8 258 342 24,1 82,3

Duna TV Híradó 0,8 74 984 2,3 40,4

Magyar ATV Híradó (1855) 1,5 139 475 3,4 54,4

Tények este 1,9 180 825 21,8 71,4

2008 . november

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 16,9 1 589 976 38,0 72,8

TV2 Tények (1830) 13,0 1 220 020 29,3 72,9

MTV1 Híradó (1930) 6,2 579 863 12,0 58,5

MTV1 Híradó (1200) 2,8 260 887 23,6 81,1

Duna TV Híradó 0,9 84 858 2,3 44,8

Magyar ATV Híradó (1855) 1,3 124 828 2,8 52,3

Tények este 1,8 167 534 24,3 73,7
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műsor címe

súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . december

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 16,6 1 554 050 36,8 74,6

TV2 Tények (1830) 13,1 1 228 485 29,2 72,7

MTV1 Híradó (1930) 6,0 565 115 11,8 57,5

MTV1 Híradó (1200) 2,8 258 407 19,7 78,9

Duna TV Híradó 0,9 81 566 2,1 42,8

Magyar ATV Híradó (1855) 1,2 116 271 2,6 49,8

Tények este 2,1 192 907 24,0 71,0

2008 . éves átlag

százalék fő százalék százalék

RTL Klub Híradó (1830) 13,6 1 274 935 35,4 72,8

TV2 Tények (1830) 11,7 1 101 177 30,9 70,1

MTV1 Híradó (1930) 6,3 593 260 13,8 59,0

MTV1 Híradó (1200) 2,8 260 833 22,0 82,1

Duna TV Híradó 0,7 69 939 2,2 38,4

Magyar ATV Híradó (1855) 1,2 114 807 3,0 54,5

Tények este 2,2 208 401 23,7 71,8
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4/b. táblázat – Az országos sugárzású televíziós csatornák politikai magazinműsorainak 
nézettsége havi bontásban

műsor címe

súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . január

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 4,4 416 688 12,8 56,3

MTV1 Nap-kelte 2,6 245 949 30,0 28,3

MTV1 A szólás szabadsága 5,2 484 507 9,9 39,8

MTV1 Lapozó 1,2 109 800 6,5 51,0

Duna TV Reggel 0,1 12 788 1,6 10,9

RTL Klub Házon kívül 6,2 578 148 30,1 64,1

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,1 104 375 2,2 52,2

TV2 Mokka 2,2 209 814 22,2 39,5

TV2 Napló 20,0 1 872 637 35,4 60,3

Magyar ATV Friderikusz most 0,8 70 537 1,4 22,1

2008 . február

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 4,3 402 384 13,0 56,6

MTV1 Nap-kelte 2,6 246 286 27,8 27,8

MTV1 A szólás szabadsága 5,4 504 784 10,5 43,3

MTV1 Lapozó 1,2 114 790 7,4 63,0

Duna TV Reggel 0,1 12 144 1,6 21,0

RTL Klub Házon kívül 6,2 584 008 31,8 63,4

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,5 140 703 3,0 55,5

TV2 Mokka 2,6 239 485 22,4 42,6

TV2 Napló 19,5 1 832 756 36,2 60,2

Magyar ATV Friderikusz most 1,1 105 519 2,1 28,1

2008 . március

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 4,5 422 728 14,2 60,0

MTV1 Nap-kelte 2,7 254 196 27,2 28,3

MTV1 A szólás szabadsága 5,6 524 790 11,1 39,9

MTV1 Lapozó 1,3 122 835 7,0 57,0

Duna TV Reggel 0,2 15 354 1,9 21,8

RTL Klub Házon kívül 6,4 603 559 33,3 67,5

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,2 114 768 2,5 54,4
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nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

TV2 Mokka 2,5 236 031 22,2 43,9

TV2 Napló 16,4 1 535 725 31,8 55,9

Magyar ATV Friderikusz most 1,2 109 025 2,2 30,7

2008 . április

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 4,2 394 754 13,0 58,3

MTV1 Nap-kelte 2,4 224 071 26,9 26,7

MTV1 A szólás szabadsága 5,0 470 953 10,7 41,7

MTV1 Lapozó 1,1 102 150 5,6 54,9

Duna TV Reggel 0,1 10 768 1,5 21,1

RTL Klub Házon kívül 6,7 624 771 37,6 71,6

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,1 104 446 2,5 53,7

TV2 Mokka 2,1 196 442 20,2 41,2

TV2 Napló 14,6 1 366 367 32,3 55,0

Magyar ATV Friderikusz most 1,2 109 430 2,3 31,6

2008 . május

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,8 357 760 10,9 51,2

MTV1 Nap-kelte 2,2 208 885 27,2 26,8

MTV1 A szólás szabadsága 3,6 336 688 10,0 39,6

MTV1 Lapozó 1,1 99 266 5,0 59,9

Duna TV Reggel 0,1 5 422 0,8 12,5

RTL Klub Házon kívül 5,5 518 132 30,9 66,8

Magyar ATV Egyenes beszéd 0,9 83025 2,3 50,2

TV2 Mokka 1,8 168 797 19,2 40,2

TV2 Napló 12,9 1 211 988 32,0 54,0

Magyar ATV Friderikusz most 0,8 76 171 1,7 30,

2008 . június 

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,7 345 751 12,4 52,9

MTV1 Nap-kelte 2,0 190 215 26,2 26,2

RTL Klub Házon kívül 5,3 495 016 26,1 73,1

Magyar ATV Egyenes beszéd 0,9 86 736 2,4 51,5

TV2 Mokka 1,9 173 679 21,0 42,7

TV2 Napló 13,4 1 261 026 34,1 56,0

Magyar ATV Friderikusz most 0,9 85 720 2,0 30,8
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műsor címe

súlyozott nézettség a teljes 

lakosság körében (amr)

közönségarány 

(shr)

a műsor egy 

nézőjére jutó 

nézett idő 

százalékos 

aránya (ats)

2008 . július 

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 4,0 372 224 11,2 52,8

MTV1 Nap-kelte 1,9 181 095 26,7 27,0

Magyar ATV Egyenes beszéd 0,7 65 409 1,8 46,1

TV2 Mokka 1,8 171 372 22,2 41,5

TV2 Napló 11,9 1 117 798 31,6 55,0

Duna TV Közbeszéd 0,5 48 899 1,2 30,4

2008 . augusztus

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,7 344 519 11,0 54,3

MTV1 Nap-kelte 1,7 163 685 22,8 24,1

RTL Klub Házon kívül 4,9 460 068 30,6 66,3

Magyar ATV Egyenes beszéd 0,9 88 036 2,7 54,3

TV2 Mokka 1,7 158 087 18,5 32,8

TV2 Napló 12,5 1 173 021 32,2 53,3

2008 . szeptember

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,6 340 189 11,4 55,7

MTV1 Nap-kelte 1,9 173 996 24,4 24,9

MTV1 A szólás szabadsága 4,8 454 007 9,6 37,8

MTV1 Lapozó 1,4 132 023 7,3 55,3

Duna TV Reggel 0,1 5 655 0,7 12,1

RTL Klub Házon kívül 5,4 510 203 30,6 70,1

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,3 121 449 2,9 58,7

TV2 Mokka 1,7 162 178 20,0 25,4

TV2 Napló 14,1 1 322 357 29,8 54,3

2008 . október

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,7 349 128 11,6 55,5

MTV1 Nap-kelte 2,0 186 679 23,7 24,8

MTV1 A szólás szabadsága 5,8 541 477 11,7 45,2

MTV1 Lapozó 1,4 131 734 7,6 63,1

RTL Klub Házon kívül 5,1 477 569 34,7 71,5

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,5 140 987 3,1 47,1

TV2 Mokka 1,8 168 968 19,3 25,4
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műsor címe
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a műsor egy 

nézőjére jutó 
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százalékos 
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TV2 Napló 15,5 1 458 852 30,1 53,7

Duna TV Közbeszéd 0,4 32 906 0,9 26,1

2008 . november

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,2 304 697 9,9 51,1

MTV1 Nap-kelte 2,3 211 237 26,7 26,0

MTV1 A szólás szabadsága 4,9 456 107 9,7 38,1

MTV1 Lapozó 1,2 108 514 6,1 58,7

RTL Klub Házon kívül 5,2 488 856 33,2 71,3

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,2 109 393 2,3 48,8

TV2 Mokka 1,8 171 023 19,2 26,3

TV2 Napló 16,2 1 520 343 30,2 56,8

Duna TV Közbeszéd 0,3 29 331 0,8 21,6

2008 . december

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,4 318 394 10,3 52,8

MTV1 Nap-kelte 2,3 217 747 25,3 25,7

MTV1 A szólás szabadsága 4,7 441 413 9,1 38,3

MTV1 Lapozó 1,4 127 919 7,1 54,2

RTL Klub Házon kívül 6,7 625 667 37,2 72,6

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,2 111 953 2,4 50,5

TV2 Mokka 2,0 183 290 19,3 26,4

TV2 Napló 15,3 1 431 848 28,8 52,9

Duna TV Közbeszéd 0,2 22 112 0,6 21,4

2008 . éves

százalék fő százalék százalék

MTV1 Este 3,8 361 163 11,7 54,1

MTV1 Nap-kelte 2,2 210 421 26,4 26,5

MTV1 A szólás szabadsága 5,1 480 355 10,3 40,5

MTV Lapozó 1,3 118 086 6,7 57,6

Duna TV Reggel 0,1 9 971 1,2 17,5

RTL Klub Házon kívül 5,9 552 169 32,6 68,7

Magyar ATV Egyenes beszéd 1,1 106 981 2,5 51,7

TV2 Mokka 1,9 181 801 20,2 33,0

TV2 Napló 15,1 1 421 090 32,0 55,6

Magyar ATV Friderikusz most 1,0 92 503 2,0 29,0

Duna TV Közbeszéd 0,4 34 996 0,9 25,7

–  AMR: a műsor nézőinek teljes lakosságon belüli részaránya viszonyítva a nézésével eltöltött idő hosszához, például: ha egy néző a 
műsorszám 50 százalékát látta, akkor csak „fél nézőnek” számít,

– SHR: a műsor nézőinek aránya az adott intervallumban televíziót (illetve videót nézők) csoportján belül,
– ATS: műsor teljes adásidejéből egy nézőre jutó nézett idő százalékos aránya.
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6. számú mellékleT: rádiós hálózaTok

hálóza-
tos műsor-
szolgáltató 

neve

jogosultság
hálózatba kapcso-
lódó műsorszol-

gáltató
hálózatba kapcsolt jogosultság

Rádió 
Juventus Zrt.

Budapest 89,5 MHz
Juventus Rádió

Lokál-Média Kft.
Debrecen 95,0 MHz

Rádió FM95

Hangforrás Kft.
Miskolc 96,3 MHz, Kazincbarcika 95,9 MHz,  

Ózd 99,5 MHz Új Juventus+

Média-Cápa Bt.

Békéscsaba 100,9 MHz
Juventus Rádió Békéscsaba

Gyula 90,5
Juventus Rádió Gyula

Orosháza 88,6+Mezőkovácsháza 88,3
Juventus Rádió Orosháza

Cervinus Szolgáltató Kft.
Szarvas 95,2 MHz

Juventus Rádió Szarvas

Sárrét Rádió Bt.
Kapuvár 94,5

Juventus Rádió Kapuvár

Lokálmédia  
Kft.

Debrecen 95,0 MHz
Rádió FM 95

Kelet-Rádió Kft.
Hajdúböszörmény 98,9

Rádió FM 95 Hajdúböszörmény

Rádió Bravó Kft
Hajdúnánás 93,3 MHz

Rádió FM 95 Hajdúnánás

Alisca Rádió Bt. 
Szekszárd 91,1 MHz

Alisca Rádió
Rádió Atom Kft.

Tamási 101,9  MHz+Bonyhád 92,8 MHz
Rádió Tamási

Gong Rádió 
Kft. 

Kecskemét 96,5 
MHz

Gong Rádió
Gong Rádió Kft.

Csongrád 87,6 MHz
Csongrádió FM 87,6

Gyömrő 97,2 MHz
Gong Rádió Gyömrő FM 97,2

Kecel 99,6 MHz
Gong Rádió Kecel

Arany Rádió Kft.
Nagykőrös 93,6 MHz

Arany Rádió

Kisbíró Bt.

Hódmezővásárhely 
97,6 MHz

Rádió 7 Hódmező-
vásárhely

Kisbíró Bt.
Kistelek 107,0 MHz

Rádió 7 Kistelek

Klubrádió Zrt
Budapest 93,5 MHz

Klubrádió
Partner Rádió Kft

Kecskemét 97,7 MHz
Klubrádió Rádió Kecskemét

/vételkörzet bővíté-
se: Esztergom, Tata-

bánya/

Gyöngyösi Médiákért 
Alapítvány

Gyöngyös 88,9 MHz
Klubrádió Gyöngyös

Rádió Jam ZRt.
Ajka 88,8 MHz
Klubrádió Ajka

Balatonfüred 91,8 MHz
Klubrádió Balaton + Keszthely 92,2 MHz

Klubrádió Keszthely

Veszprém 90,6 MHz
Klubrádió Veszprém

Pápa 92,7 MHz
Klubrádió Pápa

Lokomotív Rádió Kft.
Debrecen 93,5 MHz
Klubrádió Debrecen
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hálóza-
tos műsor-
szolgáltató 

neve

jogosultság
hálózatba kapcso-
lódó műsorszol-

gáltató
hálózatba kapcsolt jogosultság

Rádió1 Kft. 
Budapest 103,9 

MHz
Rádió 1

Rádió 1 Kft.
Veszprém 94,6 MHz

Rádió 1 Veszprém

Varage Műsorszolgál-
tató Kft.

Debrecen 92,3 MHz
Rádió 1 Debrecen

Newave Kft.
Eger 101,9 MHz

Rádió 1 Eger

Mambó Rádió Kft.
Pécs 90,6 MHz
Rádió 1 Pécs

Komló 99,4 MHz
Rádió 1 Komló

Rádió Győr Kft.
Győr 96,4 MHz

Rádió 1 Győr

Track-57 Kft.
Székesfehérvár 101,8 MHz + Sárbogárd 87,9 MHz vkb.

Rádió 1

A-tól Z-ig Bt.
Orosháza 90,2 MHz
Rádió 1 Orosháza

Interax Bt.
Békéscsaba 88,9 MHz

Rádió 1 Start

PIR Kft. 
Paks 96,3 MHz  
Fortuna Rádió

PIR Kft.
Cece 91,6 MHz
Fortuna Rádió

PIR Kft.
Bonyhád 94,0 MHz

Fortuna Rádió

Digitális  
Média Kft.

Várpalota 97,1 MHz
Yo! Rádió

Digitális Média Kft.
Sárbogárd 96,6

Yo! Rádió Sárbogárd

Aktív Rádió Kft.
Tapolca 101,8 MHz
Yo! Rádió Tapolca

Műsor-Hang 
Kft. 

Budapest 105,9 
MHz

Balassagyarmat 95,7 
MHz

Műsor-Hang Kft.
Balassagyarmat 95,7 MHz

Gazdasági Rádió 95,7

Eger 100,7 MHz
Gazdasági Rádió

Eger 100,7 MHz
Gazdasági Rádió 100,7 MHz

Budapset 105,9 MHz
Gazdasági Rádió

Tenkes Rá-
dió Kft. 

Siklós 88,6 MHz
Tenkes Rádió

Villány Média Kft.
Villány 100,9 MHz

Villány Rádió
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7. számú mellékleT: Televíziós hálózaTok

hálózatos mű-
sorszolgáltató

jogosultság
hálózatba kapcsolódó mű-

sorszolgáltató
műsorszolgáltatás neve, csa-

torna

Hálózatos 
Televíziók Zrt.

Hálózat TV
országos műholdas

Keszthelyi TV Kft.
Keszthelyi TV

Balatonmáriafürdő 24. cs.

Pannon Broadcast Kft.
Főnix TV

Budapest  31. cs.

Donka-F Kft.
Csongrád Városi Televízió

Csongrád 38. cs.

Debrecen Városi Televízió Kft.
Debrecen Városi Televízió

50. cs.

Duna-Mix Televíziós Kft.
Duna-Híd Televízió
Dunaújváros 33. cs.

Gyöngyösi Városi TV Kht.
Városi Televízió

Gyöngyös 27. cs.

Hajdúszoboszlói Városi Televízió
Hajdúszoboszlói VTV
Hajdúszoboszló 39 cs.

Halasmédia Nonprofit Kft.
Halas TV

Kiskunhalas 31. cs.

Városi Közművelődési Intézmé-
nyek, Múzeum és TV

Kalocsa Városi Televízió
Kalocsa 34. cs.

Kecskeméti Városi TV
Kecskeméti Televízió
Kecskemét  31. cs.

Makó Városi TV Kht.
Makó Városi TV

Makó 51. cs.

Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

Miskolc Városi Televízió
Miskolc 55.cs.

Kanizsa TV Kft.
Kanizsa TV

Nagykanizsa 55. cs.

Város-Kép Kht.
Nyíregyházi Városi Televízió

Nyíregyháza 39. cs.

Pápa Városi Televízió
Pápa Városi Televízió

Pápa 42. cs.

Pécs TV Kft.
Pécs TV

36. cs. és 46. cs.

Salgótarjáni Városi Televízió Kht.
Salgótarjáni Városi Televízió

Salgótarján 29. cs.

Sükösd-Érsekcsanád ÁMK
Sükösd Televízió
Sükösd 37. cs.

Szolnok Televízió Zrt.
Szolnok Televízió
Szolnok 59. cs.

Szombathelyi Televízió és Rá-
dió Kht.

Szombathelyi Televízió
Szombathely 38. cs.

Ózd Városi TV Kht.
Ózdi Városi Televízió

Ózd 51. cs.

Kör TV Ráckeve Kht.
Kör TV

Ráckeve 50. cs.

Várpalotai Városi Televízió
Várpalotai Városi Televízió

Várpalota 43. cs.

Tapolca Média Közalapítvány
Tapolca Városi Televízió

Tapolca 43. cs.
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hálózatos mű-
sorszolgáltató

jogosultság
hálózatba kapcsolódó mű-

sorszolgáltató
műsorszolgáltatás neve, csa-

torna

Cegléd Városi Televízió Kht.
Cegléd Városi Televízió

Cegléd 48. cs.

Kapos Televízió és Rádió Kht.
Kapos Televízió
Kaposvár 42. cs.

Média Csele Bt.
Csele TV

Mohács 25. cs.

Telepaks Paksi Televízió Kht.
Telepaks TV
Paks 31. cs.

Halom TV Kht.
Városi Televízió Százhalombatta

Százhalombatta 48. cs.

Városi Televízió Szeged Kht
Városi Televízió
Szeged 42. cs.

Veszprém Televízió és Lapki-
adó Kft.

Veszprém Televízió
Veszprém 42. cs.

Zalaegerszegi Televízió  Kft.
Zalaegerszegi Televízió (ZTV)

Zalaegerszeg 51. cs.

Kerko Média Kft. 
Híd TV Barcs

vezetékes

Sió Televízió Kft.
Sió TV Siófok

vezetékes

Szentgotthárd VTV Kht.
Szentgotthárd Városi Televízió

vezetékes

Mór Városi Televízió Kht.
Városi Televízió Mór

vezetékes

Mogyoróssy Gyula ev.
Celldömölki Városi Televízió

vezetékes

Berényi Kábel TV Szövetkezet
Berényi TV Mezőberény

vezetékes

Ga-Bu Média Kft.
Csurgó Városi Televízió Csurgó

vezetékes

Eleki Víz és Csatornamű Kft.
Elek TV Elek
vezetékes

Új Babilon ’95 Bt.
Alba Orion TV Székesfehérvár

vezetékes

Sun City Stúdió egyéni vállal-
kozás

Azurit Televízió Kazincbarcika
vezetékes

Sárvári Média Kht.
Sárvári TV Sárvár

vezetékes

Putnok VTV Kht.
Putnoki Városi Televízió Putnok

vezetékes

Csufor László ev.
Bogácsi TV

Bogácsi TV  Bogács
vezetékes

Line-Up Kft.
Martfű Városi Televízió

Martfű vezetékes

Kölcsey Televízió 
Műsorszolgálta-
tó Kht.

Kölcsey TV
Nyíregyháza 52. cs.

Kölcsey Televízió Kht.
Kölcsey TV

Mátészalka 39. cs.

Boland Kft.
Szamos TV

Fehérgyarmat 38. cs.

Média Mix Kft.
Dél-Baranya Televízió
vezetékes

Dunaszekcső Emlékeiért és Jö-
vőjéért Alapítvány

Lugio Televízió Dunaszekcső
vezetékes
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8.  számú mellékleT: 2008. év folyamán 

megszûnT földfelszíni sugárzású 
mûsorszolgálTaTások

a műsorszolgáltató neve
a műsorszolgál-

tatás neve
telephely frekvencia

a műsorszolgál-
tatás típusa

Szóla Rádió Alapítvány Szóla Rádió Debrecen 102,4 nonprofit

LED Bt. Rádió 47 Gyula Gyula 96 kereskedelmi

Cervinus Kft. 
Juventus Rádió 

Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely 90,8 kereskedelmi

Média-Cápa Bt. Rádió 47 Mezőkovácsháza vkb 88,3 kereskedelmi

Sárrét Rádió Bt. 
Juventus Rádió 

Szeghalom
Szeghalom 99,4 kereskedelmi

SZIKE (Százhalombattai Ifjúsági Köz-
művelődési Egyesület)

Rádió Egy100 Százhalombatta 92,4 nonprofit

Ars Longa Alapítvány
Karzat Rádió Sáros-

patak
Sárospatak 95,1 nonprofit

MTC Jonatán Rádió Kft. *** Gold FM Debrecen Debrecen 94,4 kereskedelmi

MTC Jonatán Rádió Kft. *** Gold FM Miskolc Miskolc 106,5 kereskedelmi

MTC Jonatán Rádió Kft. ***
Gold FM Nyíregy-

háza
Nyíregyháza 102,6 kereskedelmi

*** Az ORTT a műsorszolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondására irányuló határozatot hozott, amelyet a műsorszolgálta-
tó bíróságon megtámadott. 

9.  számú mellékleT: 2008. év folyamán 
megszûnT mûholdas mûsorszolgál-
TaTások

műsorszolgáltató neve székhelye műsorszolgáltatás neve vételkörzet

HBO Zrt. Budapest HBO körzeti

HBO Zrt Budapest HBO2 körzeti
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10.  számú mellékleT: 2008. év folyamán 
megszûnT vezeTékes mûsorszolgál-
TaTások

műsorszolgáltató megne-
vezése

székhelye
a műsorszolgáltatás 
állandó megnevezése

vételkörzete
a műsor-

szolgáltatás 
fajtája

Uniszig Krono Kft. Gyöngyös Krono TV Hort TV

Uniszig Krono Kft. Gyöngyös Krono TV Mátraderecske
TV

közműsor-
szolgáltató

Uniszig Krono Kft. Gyöngyös Krono TV Pétervására
TV

közműsor-
szolgáltató

Szécsy Ferenc Hajdúnánás Hajdúnánási Képújság Hajdúnánás TV

Hájdúsámson Városgazdálko-
dási Kft.

Hajdúsámson
Hajdúsámson Városi  

Televízió
Hajdúásámson

TV
közműsor-
szolgáltató

Kétegyházi Szolgáltató Kft. Kétegyháza Helyi Adás Kétegyháza TV

Horváth Roland és Tsa Bt. Paks
TELEINFO Közérdekű In-

formációs Képújság
Paks TV

NEUKO Kft. Nagykovácsi Keszi TV Budakeszi TV

Cameramen Bt. Kincsesbánya
Kincsesbánya Községi  

Televízió
Kincsesbánya TV

Gordiusz Kistelek Kht. Kistelek Kistelek Városi Televízió Kistelek TV

J. Melone Bt. Kiskunfélegyháza Ecséd TV Ecséd TV

Color Elektronika Kft. Tiszavasvári Városi Infó Tiszavasvári TV

Reguly Antal Ált. Iskola és Peda-
gógiai Szakszolgálat

Baktalórántháza
Baktalórántháza  

Városi TV
Baktalórántháza TV

U.J.Color Kft. Gyöngyös Képújság Gyöngyöshalász Gyöngyöshalász TV

Művelődési-Sportközpont és 
Könyvtár, Sellye

Sellye Ormánság Televízió Sellye
TV

közműsor-
szolgáltató

DIGI Zrt. Budapest DTV2 Debrecen TV

GTTV Tokodaltáróiakért Bt. Tokodaltáró Getetárna TV Tokodaltáró TV

Hajdúszoboszlói VTV Hajdúszoboszló Földes TV Földes TV

Tarcal-Mix Kht. Tarcal Tarcal TV Tarcal TV

Ruttner Csaba Baj Falu TV Baj Baj TV

Községi Könyvtár és TV Jánosháza Helyi TV Jánosháza JTV Jánosháza TV

Millennium Archi-tech Kft. Kecskemét Balkány TV Balkány TV

Kozma Kálmán Újszász Hitmix TV

Abony, Jászapáti, 
Jászberény, Jászkisér, 
Szolnok-(Pletykafalu, 

Szandaszőlős, 
Kertváros), Újszász

TV

Herz Kft. Vaskút INFO TV
Vaskút, Bátmonostor, 

Nemesnádudvar
TV
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székhelye

a műsorszolgáltatás 
állandó megnevezése

vételkörzete
a műsor-

szolgáltatás 
fajtája

Ozora Községért Közalapítvány Ozora
Ozora Televízió Helyi 

Műsora
Ozora TV

Gazdag Árpád Szigetmonostor
UPC Infocsatorna  

Debrecen 550
Debrecen TV

Gazdag Árpád Szigetmonostor
UPC Infocsatorna  

Debrecen 750
Debrecen TV

Községi Könyvtár Hollóháza Hollóháza Hollóházi Képújság Hollóháza TV

Hencz Ákos és tsa Bt. Kóny Szivárvány Képújság Kóny TV

ViDaNet Zrt. Budapest ScanText Győr TV

ViDaNet Zrt. Budapest Képújság Mosonmagyaróvár TV

KronoNet Kft. Gyöngyös Krono TV Mátraderecske TV

KronoNet Kft. Gyöngyös Krono TV Hort TV

KronoNet Kft. Gyöngyös Krono TV Pétervására TV

Trió-Média Kft. Miskolc Trió TV
Abony, Alattyán,  

Jászberény…
TV

Trió-Média Kft. Miskolc Trió TV Képújság Mályi, Sajópetri, Emőd TV

Trió-Média Kft. Miskolc Trió TV Képújság
Sáropatak, Sátoralja-

újhely…
TV

SÉD TV Kft. Veszprém SÉD TV Sümeg TV

SÉD TV Kft. Veszprém SÉD TV Révfülöp TV

Sümegi InfoNet Kft. Sümeg InfoNet TV Sümeg
TV

közműsor-
szolgáltató

ÁMK Sajóbábony Déryné Sza-
badidő Központ

Sajóbábony
Bábonyinfó Sajóbábonyi 

Nagyközségi TV

Sajóbábony, Arnót, 
Sajókeresztúr, 

Sajópálfalva, Sajósenye, 
Sajóvámos

TV

Művelődési Ház Tépe Tépe Képújság Tépe Tépe TV

N-Telekom Kft. Sándorfalva S KTV Kiskunhalas TV

PrintXBudavár Zrt. Budapest UPC+

Budaörs, Dunaújváros, 
Eger, Miskolc, Veszp-

rém, Budapest I., II., VII., 
VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., 

XVII., XXI. kerület

TV

Média az Emberekért Alapítvány Debrecen Hobby Rádió Debrecen Rádió

Kovács János Polgár Egyekinfó Egyek TV

Általános Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény

Kőröshegy Kőröshegy Tv Kőröshegy TV

Duna-Hír Lapkiadó és Reklám-
szolgáltató Kft.

Dunaújváros Dunaújvárosi Televízió Dunaújváros TV

Új Babilon ‘95 Kiadó Bt. Székesfehérvár Új TV Bodajk Bodajk TV

Trió-Média Kft. Miskolc Trió TV
Csepreg, Bük, Bő, 

Nagycenk, Kópháza, 
Ágfalva

TV

Komlós Barnabás Polgár Városi Televízió Polgár Polgár TV

József Attila Művelődési Ház és 
Klubkönyvtár

Esztár Esztár Tv Esztár TV
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Stossek Mátyás Dunaújváros Ká-Vé Televízió Dunaújváros TV

Balatonszárszó Nagyközség Ál-
talános Művelődési Központ

Balatonszárszó Szólád TV Szólád TV

Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ

Berettyóújfalu Berettyó Televízió Berettyóújfalu TV

Pomáz kht. Pomáz Városi Televízió Pomáz Pomáz
TV

közműsor-
szolgáltató

Millenium Archi-Tech Kft. Kecskemét Mada TV Nyírmada TV

Millenium Archi-Tech Kft. Kecskemét Vaja TV Vaja TV

Gönci Település-Üzemeltetési 
Kht.

Gönc Gönci Városi Televízió Gönc TV

Balatonföldvár Város Pénzügyi 
Gondnoksága

Balatonföldvár Földvár TV Balatonföldvár TV
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12.  számú mellékleT: az iroda 2008. évi 
belsô ellenôrzési munkaTerve

ellen-
őrzés 
kódja

ellenőrzés tí-
pusa

érintett szervezeti 
egység

ellenőrzés tárgya

2008. 1

Szabályszerű-
ségi ellenőrzés, 
pénzügyi ellen-

őrzés

Műsorszolgáltatási  
Igazgatóság

Számlázási Osztály

A számlázási terület ügyviteli folyamatainak, nyilvántartásá-
nak vizsgálata

2008. 2
Pénzügyi
ellenőrzés

Költségvetési és Üzemelte-
tési Igazgatóság

Költségvetési Osztály

A társadalombiztosítási bevallási kötelezettség teljesítésének el-
lenőrzése:
-  figyelemmel a magánnyugdíjpénztár tagdíjfizetési kötelezett-

ségre illetve az ahhoz kapcsolódó bevallási kötelezettségre
-  a bérszámfejtési program működésének ellenőrzése egyes 

bérszámfejtési tételek vizsgálata kapcsán

2008.3
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés

Költségvetési és Üzemelte-
tési Igazgatóság

Üzemeltetési Osztály
Készpénzes beszerzések vizsgálata

2008. 4
Rendszerellen-

őrzés
ORTT Irodája

FEUVE rendszer vizsgálata 
- Kapcsolódó főigazgatói utasítások átvilágítása
- a FEUVE rendszer vizsgálata

2008.5
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés

Költségvetési és Üzemelte-
tési Igazgatóság

Költségvetési Osztály

2007. évi zárszámadás, mérleg, beszámoló vizsgálata 
- számviteli elvek érvényesítésének vizsgálata;
- lezajlott beszerzések vizsgálata, szabályszerűsége
-  költségszerkezet vizsgálata, költségcsökkentési intézkedések 

megfogalmazása

2008. 6
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés
Humánpolitikai Osztály

Teljesítményértékelési rendszer vizsgálata 
Javadalmazási rendszer átvilágítása
(11. 2007 ellenőrzés utóellenőrzése)

2008. 7
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés

Informatikai és Ügyvite-
li Osztály;

Sajtószóvivő;
Adatvédelmi Felelős

Mennyiben felel meg az ORTT honlapja és az Iroda adatkeze-
lési gyakorlata a 2005. évi XC. törvény, valamint a vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek? 

2008.8
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés
Jogi Igazgatóság

A vizsgálati jelentések feldolgozása megfelel-e a belső szabály-
zatok és a Ket. által támasztott elvárásoknak?

2008. 9
Szabályszerűsé-

gi ellenőrzés

Műsorszolgáltatási Igaz-
gatóság;

Jogi Osztály;
Műsorfigyelő és Műsor-

elemző Igazgatóság

Az ügyviteli folyamatok vizsgálata különös tekintettel az ügyin-
tézési határidők betartására

2008. 10
Teljesítmény el-

lenőrzés
ORTT Irodája A Belső Ellenőrzési Szabályzat felülvizsgálata 
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13.  számú mellékleT: a 2008-as filmszemlé-

ken bemuTaToTT alkoTások rövid ismer-
TeTése

film szinopszis

a gyilkosokat néven nevezni - a mo-
sonmagyaróvári per (1957) 
Magyar dokumentumfilm, 2007
Rendezte: Juhász László 

Mosonmagyaróváron a forradalom negyedik napján, 1956. október 
26-án tüntetők, munkások, középiskolások, mezőgazdasági akadémis-
ták vonultak az ÁVH határőrlaktanyája elé, hogy leverjék róla a vörös 
csillagot. A többségében békés tömegre sortüzet zúdítottak, majd ké-
zigránátot dobtak a sebesültek közé. Több mint ötvenen meghaltak, 
és nagyon sokan megsebesültek. A film felidézi a sortűz történetét, 
az azt követő megtorlást és pert, melynek ítélete nyomán 1957. de-
cember 31-én ártatlanul kivégezték Tihanyi Árpádot, Gulyás Lajost, Kiss 
Antalt és Zsigmond Imrét, 1958. január 15-én pedig Földes Gábort és 
két társát.

a hetedik szoba - hová tűnt józsef 
attila édesapja?
Irodalomtörténeti dokumentumfilm,  
30 perc, 2002 
Rendezte: Mérei Anna

Számtalan rejtély maradt megoldatlanul a magyar irodalom történeté-
ben. Például József Attiláról, a XX. század, és talán a magyar költészet 
egyik legnagyobb alakjáról is sokat és sokfélét tudunk. Egy homályos 
folt azonban megmaradt az évtizedek során József Attila családjával 
kapcsolatban. Hová tűnt 1908-ban az édesapa? Ki volt József Áron és 
mi történt vele? Vajon mit rejt a titkok hetedik szobája?

a hét nyolcadik napja
Színes, magyar játékfilm, 102 perc, 2006
Rendezte: Elek Judit

Szendrőy Hanna, elvirágzott primadonna, aki férje halála után a lakás-
maffia karmaiba kerül, elveszíti pazar otthonát, hajléktalanként a Kele-
ti pályaudvarra vetődik. Aztán visszatér a lakásába, ahova átmenetileg 
hajléktalanokat telepített a maffia, és egy véletlen kapcsolat hoz újra 
reményt az életébe. A tragikomédia a Maja Komorowska alakította 
főszereplő sorsán keresztül meséli el, hogy néha a legsötétebb meg-
próbáltatások között sejlik fel egy tisztább és igazabb élet lehetősége, s 
hogy a szerelem csodája kortalan.

a kis vuk
Színes, magyar-angol animációs film,  
80 perc, 2007
Rendezte: Gát György, Uzsák János

A Fekete István regényéből 1980-ban készült rajzfilm ma is minden 
idők legnépszerűbb magyar filmjeinek egyike. A történetben az idős 
Vuk megsebesül, majd állatkereskedők kezére jut, és egy cirkuszi társu-
latnál köt ki, ahol a mutatványos-csoport tagja lesz. Eközben kölyke, a 
Kis Vuk éli életét az erdőben, de amikor a közeli faluba érkezik egy ván-
dorcirkusz, kíváncsisága odaűzi, hiszen apja fia. Megismerkedik egy ar-
tista rókalánnyal, és beleszeret. És a bonyodalmak csak ekkor kezdőd-
nek. Vuk nem gondolkodik sokat, belevág élete legnagyobb kalandjá-
ba. Néhány segítőkész gyerek, pár bolondos négylábú és sok bátorság 
segítségével bármi megtörténhet.
A film szereplőinek - többek között - Bodrogi Gyula, Csőre Gábor, Gu-
bás Gabi, Gálvölgyi János és Ganxsta Zolee kölcsönzik hangjukat.

állóképek 
Animációs filmvers, 5 perc
Rendezte: Horváth Mária

Horváth Mária „Állóképek - Rajzok egy élet tájairól” című filmje a 
legősibb, legprimitívebb és mára a legexperimentálisabb montázstech-
nikát, az építkezés szerkezetét állítja műve középpontjába: a hintázó 
kislány ismétlődő képsora közé képverset ír. Hol könnyed, hol komor 
állóképekben villan fel pillanatokra a női sors, álom, fantázia, s törede-
zik szét, mint a tükörben, vált vissza fehérbe, hogy a helyére rögtön 
újabb kép kerüljön. Egy ritmikus dúdoló pörgő kíséretével.
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anarchisták
Színes magyar filmdráma,
80 perc, 2000
Rendezte: Tóth Tamás

Gavrilo egy látszólag átlagos fiatal hétköznapjait éli, de közben 
történelmi könyveket fal és igazi nagy forradalmi tett végrehajtásáról 
álmodozik. Azonosul képzelt szerepével, nevét is a történelemből 
választotta magának Ferenc Ferdinánd gyilkosa után. Majka 
visszahúzódva él egy növényházban, lehetőleg ki sem mozdul trópusi 
növényei és énekesmadarai mellől. Ruhákat kötöget, melyeket 
időnként biciklivel elszállít a város egyik szeretetszolgálatának. Egy nap 
véletlenül a tudomására jut, hogy az adományok egy részét a vezetők 
nagy pénzért külföldön értékesítik. Elkeseredésében elhatározza, hogy 
megbünteti a tetteseket. Ekkor találkozik össze Gavrilo-val és a két 
magányos lázadó összefog, hogy együtt hajtsák végre tervüket

a porcelánbaba
Színes és fekete-fehér, magyar játékfilm, 
75 perc, 2005
Rendezte: Gárdos Péter

Volt egyszer egy Tanya. Időnként idegen emberek érkeztek erre a Ta-
nyára. S akkor mindig elszabadult a pokol. Mert az idegenekkel jött a 
halál is, a pusztulás is, meg a gyűlölet, meg irigység, és hiúság. És a 
szégyen, és a hazugság. Ezen a Tanyán az idegenek mindig csak bajt 
okoztak. 
A 37. filmszemle rendezői- és Gene Moskowitz díjasa, Máthé Tibor 
csodás harmonikus képeivel, amatőr szereplőkkel, Lázár Ervin „Csillag-
major” című novellafüzére alapján.

aranymadár 
Fekete-fehér, magyar kisjátékfilm, 
30 perc, 1999 
Rendezte: Szaladják István

„Lelkünk, mint a sólyom, úgy ül a bölcsesség karján, hogy elrepítsen - mi-
kor megszületünk, elereszt, s mikor meghalunk, visszavár.” „Az Arany-
madár” egy lovag története, aki elindul utolsó útjára – a fény felé. Der 
von Kürenberg lovag és költő, mióta lovaggá ütötték, nem számolta 
az éveket. Évek hosszú képzésébe telt, magányos gyakorlatokéba, míg 
megtapasztalta, a harcos számára egyetlen kapu van, a halál, amin biz-
tosan beléphet, hogy önnön legbensőbb természetét megismerje. Tud-
ta, hogy a küzdelem csak eszköz, nem a másik emberrel áll szemben, 
hanem saját félelmével, pusztulásával, és nem a másikat kell legyőz-
nie, hanem önmagát.
A 31. Magyar Filmszemle kisjátékfilm-kategória fődíjasa.

az ember tragédiája - démonkrácia
Színes, animációs film, 8 perc
Rendezte: Jankovics Marcell és Horváth 
Mária

A nagy sikerű animációs filmrendező legújabb „sziszüphoszi” vállalko-
zása Madách után.

az ügynök élete - Belügyi oktatás a 
kádár-korszakban
Fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 
82 perc, 2004
Rendezte: Papp Gábor Zsigmond

A Kádár-korszak egyik sajátságos filmkészítő műhelyében, a Belügyi 
Filmstúdióban 1958 és 1988 között több száz propaganda-, oktató-, 
kis- és nagyjátékfilm készült. Ezeknek egy része széles tematikus skálán 
igyekezett okítani titkosrendőreinket az államrend védelmére. A témák 
között szerepel titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelé-
se, lehallgató-készülékek telepítése vagy ügynökök és besúgók beszer-
vezése. Az oktatófilmek primitív narrációja némiképp ellentétben áll 

„magasztos” céljukkal, amitől nevetségesnek és kisszerűnek hatnak. A 
filmek kidolgozottsága pedig megdöbbenti a mai nézőt: elképesztő, 
hogy a Kádár-korszak fénykorában mennyi energiát öltek az ideológiai 
nevelésnek ebbe a csöppet sem olcsó és egyszerű formájába. A legér-
dekesebb részletek kiválasztásával az alkotók bemutatják a kádári dik-
tatúra erőszakszervezetének működését és észjárását.

Bagatell, avagy miként kezdik s vég-
zik a napot a dámák
Bábanimációs kisfilm, 
6 perc, 2002 
rendezte: Vincze Éva

Vincze Éva első animációs kisfilmje.
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Balaton retró
Színes magyar dokumentumfilm,
82 perc, 2007
Rendezte: Papp Gábor Zsigmond

Budapest retró I-II. után elkészült Papp Gábor Zsigmond Balaton retró 
című filmje, hiszen Magyarország másik fő turisztikai nevezetessége 
gyakran szerepelt a ‘60-’70-es évek reklámjaiban és filmhíradóiban. A 
Balaton típusfigurákat is teremtett: a „balatoni fagylaltárus” és a „bala-
toni lángossütő” a letűnt rendszer éveinek gyorsan meggazdagodó, iri-
gyelt, de kissé lenézett első magánvállalkozói voltak. Filmünk öt fejezet-
ben mutatja be a balatoni nyaralást, és örömünkre egy régi Anna-bál-
ból is láthatnak részleteket, megmutatva, hogyan szórakoztak anyáink 
és apáink 1967-ben.

Buhera mátrix 
Színes, magyar vígjáték, 
80 perc, 2007
Rendezte: Márton István

Ki nem gondolt már arra, hogy milyen film is lenne, ha leperegne előt-
te a saját élete? A „Buhera mátrix” a főhős életének filmje. Benne van-
nak azok a pillanatok, amik egy családi fotóalbumban a legkínosab-
bak szoktak lenni, ovis farsang, úttörőavatás, ballagás, szalagavató, eh-
hez jön még pluszban egy vízóra-beszerelés és egy élőhalott autóok-
tató. Az új vígjáték szakít az elmúlt évek haladó hazai hagyományai-
val, nincs benne honfoglalás, álgengszterek, indokolatlan szerelmespár 
és termékelhelyezés, valamint a kötelezően látványos nő is kimaradt.

csodálatos vadállatok 
Színes, magyar film,
52 perc, 2005
Rendezte: Török Ferenc

Történik karácsony előtt, Budapesten, napjainkban. Egy kiskorában 
magára hagyott testvérpár, valamint Amerikából az ünnepekre haza-
látogató édesanyjuk drámája. Családi karácsony, elhallgatott titkokkal 
és megelevenedő gyermekkori emlékekkel. Garaczi László tollából, Ga-
ras Dániel elgondolkodtatóan kifejező képeivel, Eszenyi Enikő fantasz-
tikus főszereplésével.

daruvonulás a hortobágyon
Magyar dokumentumfilm,
 51 perc, 2006

A Hortobágy különleges élővilágának kétségkívül egyik legnagyobb ér-
téke a vízi madárvilág, melynek csodájára járnak a világ ornitológusai. 
Leginkább a tavaszi és őszi madárvonulások idején bolydulnak meg a 
park vizes élőhelyei, ezerszámra érkeznek a vadludak, a vadrécék, de 
talán mégis az a legnagyszerűbb látványosság, amikor a horizonton, 
trombitaszóra emlékeztető krúgatásokkal feltűnnek az első darucsa-
patok. Amint közelednek, a pusztában futótűzként terjed a hír: meg-
kezdődött a Hortobágy legnagyobb állatsereget vonzó eseménye, az 
őszi daruvonulás. A film a 39. Magyar Filmszemlén elismerő oklevelet 
kapott tudományos-ismeretterjesztő kategóriában.

dolina (az érsek látogatása)
Színes, magyar játékfilm, 
122 perc, 2006
Rendezte: Kamondi Zoltán

Bogdanski Dolina eldugott városka a Föld egy távoli szegletén, ahol 
a terror már átvette a hatalmat. Egykor jobb napokat látott, de most 
minden a pusztulás, a szegénység jegyeit viseli, még akkor is, ha la-
kói rendre megpróbálják kicsinosítani, hiszen magas rangú vendéget 
várnak: az érseket. Helyette azonban a nyugati civilizációt, gyógynö-
vényüzletét odahagyva Gabriel Ventuza érkezik meg, hogy bátyja uta-
sítását követve kihantoltassa és hazaszállítsa édesapjuk, a híres ember-
csempész, Viktor Ventuza földi maradványait. A városkát irányító külö-
nös egyházi alakulat, a Helynökség hatalmasságai nem nézik jó szem-
mel az idegen érkezését. A fodrászat, Dolina egyik legfontosabb intéz-
ményének vezetője, Colentina Dunka veszi védőszárnyai alá Gabrielt, 
akibe azonnal belehabarodnak az érzéki fésülőasszonyok. A feladatot 
mégsem könnyű teljesíteni. Sokba kerül, ráadásul felbukkan Petrus is, 
Colentina féltékeny nevelt fia, aki mindent elkövet, hogy meghiúsít-
sa Gabriel tervét.
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egy hét pesten és Budán
Színes, magyar filmdráma,
90 perc, 2003
Rendezte: Makk Károly

Egy férfi és a számára fontos három nő drámai története. Egy idős fér-
fi negyven év elmúltával kényelmes nyugalmából egy különös telefon-
hívás hatására visszatér szülőhazájába. Találkozik régi szerelmével, és 
megtudja, hogy múltjukban számos titok rejtőzik, mellyel szembesül-
nie kell. Nemcsak kettőjük sorsát érinti a múlt, hanem még két másik 
nő életét is gyökeresen megváltoztatja ez a látogatás. Törőcsik Mari és 
Darvas Iván az izgalmas, fordulatokkal teli drámai történet során ábrá-
zolja két, egymást valaha nagyon szerető ember életútját, mely a tör-
ténelem és a sors akaratából elválik. A film egyben kortörténet is az el-
múlt ötven év árnyaival és ismerős arcaival, melyet Dés László zenéje 
tesz teljessé Balázs Elemér előadásában.

el camino - jakab útja 
Színes, magyar játékfilm,
87 perc, 2005
Rendezte: Tolvaly Ferenc

A spanyolországi Santiago de Compostela, ahol Szent Jakab sírhe-
lye található, Jeruzsálem és Róma után a kereszténység harmadik leg-
fontosabb zarándokhelyévé vált az idők során. Az oda vezető út, az 
Észak-Spanyolországon átvezető Camino pedig a világörökség része-
ként, a maga 1800 történelmi épületével Földünk első számú kulturá-
lis úti céljának tekinthető. Hívők és hitetlenek is tapossák 800 kilomé-
teren át milliók nyomát, hisz mind a mai „macerás” világ bizonytalan, 
értékekért kapálózó emberei, akik a szabadságot keresik. Zarándok-
út önmagunkhoz.

eltáncolt versek - asszonyszoba 
Színes magyar táncfilm,
15 perc, 2001
Rendezte: Vizi Mária

A vers több annál, mint leírt szavak összessége. Ritmusa, dallama van. 
Ezt aknázza ki a rövidfilm, megkeresve a versben rejlő táncot.

eszter hagyatéka
Színes magyar filmdráma,
90 perc, 2008
Rendezte: Sipos József

Eszter, az önszántából magányosan élő, csinos 50 év körüli hölgy már 
nem sokat vár az élettől, biztos, nyugodt öregkor előtt áll. Egy nap táv-
iratot kap egyetlen szerelmétől, aki egykor hűtlen volt hozzá. Lajos visz-
szatér egy napra a városba, magával hozza a gyermekeit és egy isme-
retlen társaságot. Eszterben felébrednek a régi emlékek és érzelmek, 
melyeket maga sem tud pontosan meghatározni. Lajos érkezése a kis-
városi társaság tagjaiból (Eszter baráti köréből) különböző reakciókat 
vált ki. Egy dologban azonban mindenki egyetért: Lajos egy gazem-
ber. A Gózon Francisco fotografálta film az emberi kapcsolatokat bon-
colgatja, választ keresve az emberek cselekedeteinek sorsszerűségére.

életek éneke 
Színes magyar dokumentumfilm,
90 perc, 2006
Rendezte:Bereczki Csaba

Vannak bizonyos országok, régiók, ahol nem maradt más az emberek-
nek csak a saját múltjuk
 és ez a múlt - mint ebből a meséből kiderül - többet ér, mint más he-
lyek ultramodern jelene és vélt jövője. A múltat, a hely szellemét, lel-
két pedig zenében fejezik ki ezek az emberek, a zenében szólal meg 
saját történetük, felmenőik története, sorsa, a megőrzött és élő múlt.
A filmen keresztül a néző megismerhet húsz embert, húsz egyéni sor-
sot és hangot. A szereplőknek, a zenészeknek valós értelemben sem-
mi közük egymáshoz, de a zene által többek lesznek, mint az édes 
testvérek, és ezt a nem mindennapi kötődést a lehető legtermésze-
tesebben élik meg.

ének a csodaszarvasról
Színes, magyar animációs film,
80 perc, 2001
Rendezte: Jankovics Marcell
Zene: Szörényi Levente

A történet alapjául a csodaszarvas-mondák különböző változatai szol-
gálnak, kibővítve a rokonnépek mítoszainak ideillő elemeivel, őstörté-
netünk és korai történelmünk kapcsolódó eseményeivel. A film finn-
ugor és szibériai mondák alapján a világ és az első emberpár teremté-
sének „szarvasos” elbeszélésével indul, majd a finnugor népek szétraj-
zásával, a szarvast követő „szárnyas ős” vezette magyarok délre ván-
dorlásával zárul. A film kísérőszövegei, párbeszédei, de dalszövegei is 
egykorú források, krónikák, fennmaradt mítoszok és énekek idézetei, 
vagy azok szövegein alapulnak. Nyelvezete a történet előrehaladásá-
nak sorrendjében a magyar nyelv változását, gazdagodását követi. 
A címben jelzett, nép- és honalapítást „megéneklő” monda rajzfilmes 
feldolgozása 4 részben: 1. ének: Az őshaza. 2. ének: Dentumoger. 3. 
ének: Etelköz. 4. ének: Pannónia.
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foto-life
Animációs film, 20 perc, 2001 
Rendezte: Neuberger Gizella

A nagy hagyományokkal rendelkező Kecskemétfilm Kft.-nél munkál-
kodó Neuberger Gizella színes, fekete-fehér animációja.

hany Istók legendája
Magyar játékfilm,
40 perc, 2008 
Rendezte: Siklósi Szilveszter

1749 márciusában furcsa emberi lényt fogtak ki a kapuvári halászok a 
Hanság lidércfényes lápi világából. Tízéves gyermeknek látszott, kettős 
szemhéja volt, és keze, lába ujjai között úszóhártya feszült. A korabeli 
írások szerint: „A fiú mezítelen volt, puszta füvet, szénát és szalmát falt, 
nem tűrt ruhát és ha embert pillantott meg, azonnal a vízbe ugrott, és 
úgy úszott, mint a hal. Majd egy évig élt a várban, megette már a főtt 
ételt, viselte a ruhát és külsőleg is emberré kezdett válni. Alkalmasint a 
vártól nem mesze folyó Rábába ugrott és leúszott a Hanyba. Meg se 
találták soha többé.” Hany Istók legendája évszázadok óta száll szájról 
szájra. Ma már bizonyítékok támasztják alá, hogy a vízi ember valóban 
élt, mint ahogy Mauglik és Tarzanok is felbukkannak szerte a világban. 

helyfoglalás, avagy a mogyorók be-
jövetele
Színes, magyar játékfilm,
81 perc, 1999
Rendezte: Szőke András

Van vagy tizenvalahány ember, férfiak, nők, ezeket mogyoróknak hív-
ják, és ezek a mogyorók megérkeznek ide. Együtt vannak vagy össze-
szorultak, így alkotnak egy kis csoportot. Ugyanakkor, ha ezt egy kö-
zösségnek tekintjük, a közösséget mindig nagyon nehéz együtt tartani, 
nehéz benne együtt maradni, együtt gondolkodni. Ezért ebben a film-
ben is vannak olyan jelenetek, amelyek arról szeretnének szólni, hogy 
mennyire nehezen tud ugyanúgy működni minden személyiség ebben 
a csoportban. Nagyon egyszerűen fogalmazva: ezek a mogyorók el-
késtek, körülbelül 800 évet. Állandóan vitatkoznak. Van gumimatracuk, 
van rossz televíziójuk, van mosógépük, így jöttek, ahogy jönnek. De 
vannak érzelmeik, és van múltjuk, amiről szintén vitatkoznak, hogy jól 
értelmezik-e. Ellentétek vannak egymás között, olyan ez, mint egy sze-
leburdi család. Mintha egy nagy család érkezett volna. Igazi Szőke And-
rásos mozi az elkésett honfoglalásról, hőstettekről, álmokról, varázsló-
val, sok-sok állattal és vitézekkel, úgymint: Löhöl, Kadicha, Keve, Gejza, 
Árkád, Adilla, Ömese, Kisded.

hortobágy legendája 
Színes magyar filmdráma,
79 perc, 2007
Rendezte: Vitézy László

A film három hortobágyi történetet fűz egybe. Szakrálisan közelít az 
ősi hortobágyi emberek őszinteségéhez, esendőségéhez, makacssá-
gához és mély érzelmeihez. Móricz Zsigmond: „Komor Ló” című no-
vellája illetve az író valóságlátó és mégis misztikus látásmódja ihlette 
a film rendezőjét, két másik, a Hortobágyon élő emberek által elme-
sélt történet megfilmesítésére, amely 1945-ben, illetve a kommunis-
ta hatalomátvétel után játszódik. Eperjes Károly, Szirtes Ági, Pokorny 
Lia szereplésével.

hukkle
Színes, magyar játékfilm,
75 perc, 2002
Rendezte: Pálfi György

Öregúr csuklik a padon, részeg fiú horkol a kocsin, jóságos arcú néni-
ke gyöngyvirágot szed, asszonyok varrnak a varrodában, férfiak kug-
liznak a kocsmában, a méhész kipörgeti a mézet, aratógép aratja a bú-
zát, amiből a malomban liszt, a nagymama konyhájában nokedli lesz. 
Ha valaki azt találta volna jövendölni, hogy az ezredvég legjobb ma-
gyar krimije egy természetfilm és egy falusi burleszk házasságából szü-
letik meg, nyilván csak mosolygunk. Márpedig így történt: a „Hukkle” 
az elmúlt évek legkülönlegesebb magyar filmje, egy idős bácsi csuk-
lásának ritmusára komponált nagyszabású falusi tabló, bűbájos élet-
képek és gyilkos titkok szövevénye. Pohárnok Gergely szenzációs ter-
mészetfotóival.
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Idegen világban - portréfilm hankiss 
elemérről
Színes, magyar portréfilm,
59 perc, 2005
Rendezte: Csortos Szabó Sándor

Hankiss Elemér, az 1970-es és 1980-as évek legismertebb másként 
gondolkodója, a „Társadalmi csapdák” és a „Diagnózisok” című, ma 
már kultikus könyvek szerzője. Hankiss Elemér, aki számtalan televízi-
ós mű szereplője vagy kitalálója volt, még sohasem beszélt önmagáról 
kamera előtt. Gondolatait számtalan könyvben, esszében, tévé- vagy 
rádióműsorban tette közzé, de magáról eddig még hallgatott. Ebben 
a filmben nem a művekről van szó, hanem az emberről, aki a köny-
vek mögött van. Az emberről, aki az 1949-es kommunista fordulat-
tól kezdve úgy érezte magát Magyarországon, mintha idegen világban 
élne. Polgári származása, 1956-os és későbbi ellenzéki tevékenysége 
miatt a „megtűrt” kategóriába tartozott. Amikor már tehette, évekig 
külföldön élt. Vendégprofesszor volt az USA-ban, Kanadában, és Euró-
pa több országában. De - ki tudja, miért - mindig visszajött Magyaror-
szágra, az „idegen világba”.

jadviga párnája
Színes, magyar filmdráma,
130 perc, 2000 
Rendezte: Deák Krisztina 

Závada Pál azonos című regénye az utóbbi néhány év egyik legna-
gyobb könyvsikere, immár tizenhárom kiadást ért meg. Deák Kriszti-
na rendező filmjének egyik legnagyobb erénye, hogy a regény tája-
it, világát nagyon pontosan, korhűen ábrázolja, akárcsak az önemész-
tő szenvedélyt. A főszerepeket alakító Bodó Viktor (Kalózok, Rossz-
fiúk) és Tóth Ildikó mellett a kisebb mellékszerepekben is nagyszerű, 
az atmoszférát, a hangulatot pontosan felidéző alakításokat láthatunk 
többek közt Ónodi Esztertől, Dzsoko Roszicstól (Szenvedély, Cigánytör-
vény) és két szlovák színésztől, Roman Luknártól és a többek közt Jiŕi 
Menzel filmjeiből is ismert Marian Labudától.

karaván 
Fischer Ferenc gyurmafilmje,
7perc, 2000

Kisfilm egy meleg napról, egy poros útról és egy végeláthatatlan ko-
csisorról, a CAKO Stúdió szárnyai alól. A Korai Öröm és a Körmendi 
Együttes zenéjével.

kire ütött ez a gyerek
Színes, magyar film,
52 perc, 2007
Rendezte: Alföldi Róbert

Janikovszky Éva két évtizeden át írta híres gyermekmonológjait, ame-
lyek azóta is népszerűek. Egyes könyveiben fiú főhősének mindig egy-
egy életkorhoz kapcsolódó problémáit írja meg. Így próbálták az al-
kotók a címadó mű köré illeszteni a „Ha én felnőtt volnék”, „Velem 
mindig történik valami” című gyermekmonológokat és az „Örülj, hogy 
fiú!”, „Örülj, hogy lány!” című ikerkönyveket.
A Főhős parancsokkal, szabályokkal, zsúfolt életéből először a felnőtt-
ség ábrándvilágába menekül, azután, megpróbál megfelelni az iskolá-
ba járás kihívásainak. Végül átéli a kamaszodás traumáját, amikor körül-
szeretgetett kisgyerekből, kezdő, esetlen felnőtté fokozzák le a válto-
zás konfliktusai. Alföldi Róbert filmjében a gyerekek és a felnőttek egy-
mást játsszák. Nagyon komikus a felnőtt szerepben ágáló gyermek, és 
nagyon esetlen a gyermekszerepbe lefokozott felnőtt. Kettőjük talál-
kozása számtalan geggel nevetve visz közelebb bennünket a megér-
téshez és az igazsághoz.

kísértések 
Színes, fekete-fehér, magyar filmdráma,
88 perc, 2003
Rendezte: Kamondi Zoltán 

Marci, a fiatal és tehetséges programozó, anyjával él. A fiú sokat gon-
dol az apjára, akit sosem ismert meg. Emellett gyors karrierről és sok 
pénzről álmodozik. Amikor néhány falat ételért hozzászegődik egy kis 
cigánylány, a fiú élete gyökeresen megváltozik. A kis Juli különleges ké-
pességeit felhasználva Marci bankszámlákat akar feltörni, ami jelentő-
sen megkönnyítené útját a fényűző élet felé. A fiú nincs tisztában az-
zal, hogy az önzetlenül szerető Juli „megvétele” egy életre szóló köte-
lék kezdetét jelenti. A cigánylány Marci és barátnője - Elvira – közé áll. 
A hacker és egy tízéves cigánylány kapcsolatáról szól a film „a két civili-
záció szükségszerű szembeállításával”. Melis László kitűnő zenéjével és 
Mitsoura gyönyörű hangjával. 
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lora
Színes, magyar játékfilm,
118 perc, 2006
Rendezte: Herendi Gábor

A huszonéves Lora érzékeny, finom lány, egyedül él, magányát csak egy 
öntörvényű macskával osztja meg. Három évvel ezelőtt Lora boldog 
volt és szerelmes, kiállításszervezőként dolgozott. Élete azonban drá-
mai fordulatot vett, amikor elvesztette szerelmét, Dávidot. Ettől kezd-
ve megszüntetett minden kapcsolatot Bettivel, a legjobb barátnőjével, 
és Gerivel, Dávid öccsével. Geri tehetséges jazzszaxofonos, de a bal-
eset óta szétesett, lecsúszott, cinikus figura. Bátyja elvesztésén kívül 
örökké morgolódó apjával is meg kell küzdenie. Geri évek óta távol-
ról szereti Lorát, de a bátyja kedvéért a háttérben maradt. Dávid halála 
után három évvel Geri egy koncerten játszik, ahol újra meglátja a lányt. 
Lora először futva menekül az emlékek elől, de a fiú utánarohan. Fel-
támadnak benne a régi érzések, és minden alkalmat megragad, hogy 
újra találkozzanak. Az eleinte távolságtartó együttlétek után egyre kö-
zelebb kerülnek egymáshoz. Összeillenek, ez nem kétséges, de a lelkiis-
meret-furdalás, a csalódás és az önvád nehezíti a közös pillanatokat. A 
gondokon átsegíti őket a humor, az őszinteség és a szerelem.

magyar népmesék 
Rendezte: Horváth Mária és Nagy Lajos

A méltán népszerű „Magyar népmesék” tévésorozat filmváltozata. 
Mindig a legkisebb fiú győz és mindig Kaláka-zenére. 

magyar vándor
Színes, magyar vígjáték,
110 perc, 2004
Rendezte: Herendi Gábor

Hont foglalni indul a magyar. Az Etelközben átmulatott búcsúéjszaka 
után ébredező hét vezér azonban már csak hűlt helyét találja magyar-
jainak. Márpedig nélkülük új hazát találni nem lehet. Lóra kapnak hát, 
hogy felkutassák a szeretett népet. Fiaikat keresve bejárják a magyar 
történelmet. Az egyszerre komikus és tragikomikus kalandtúra során 
várak helyett hotelszobákat foglalnak el, ellenség helyett felhevült há-
remhölgyekkel küzdenek meg, csaták helyett pedig ott van nemzeti 
nagy létünk víg mementója, a Meccs.

mátyás, a sosemvolt királyfi
Színes, magyar film,
3x35 perc, 2006
Rendezte: Fazekas Lajos

Hunyadi János kormányzó halála után idősebb fiát a király megöleti, 
Mátyást, a fiatalabbat rabságba veti. Miután a királyt Prágában meg-
mérgezik, Hunyadi Mátyást hazájában királlyá választják. A királycsiná-
ló nagybácsival, Szilágyi Mihállyal összeütközésbe kerül, ám végül sike-
rül hatalmát megszilárdítania. Mácsai Pál és Tóth Ildikó főszereplésével.

nincs kegyelem (fekete-fehér)
Színes, magyar film,
70 perc, 2006
Rendezte: Ragályi Elemér

Az eldugott faluban meggyilkolnak egy idős férfit. Az áldozatnál alkal-
mi munkát végző Suha Dénest tanúként idézik a rendőrségre, de rövi-
desen már őt vádolják az elkövetéssel. A gyanúsított mindvégig tagad, 
de a két rutinos vizsgálótiszt végül is egy besúgó segítségével, és a sza-
badulás ígéretével beismerő vallomást csikar ki belőle. Ártatlansága el-
lenére neki kell a bíróság elé állnia. Bár az ellene felhozott bizonyítékok 
nem igazán meggyőzőek, de a beismerő vallomás birtokában a bíró-
ság is az ő bűnösségét mondja ki. A jogerős ítélet 8 év börtön. Suha két 
év, négy hónapot tölt a hűvösön, amikor egy véletlen folytán megtalál-
ják az igazi gyilkost. Hazatérhet, de faluja kiközösíti, munkát nem kap 
senkitől. Hogy életét fenntartsa, néhány tízezer forintos adósságba ke-
veredik, amit az állami kártérítésből szándékozik megadni. A kártalaní-
tási per azonban egyre húzódik, végül jogorvoslatát elutasítják. Közben 
hitelezői elveszik házát, már laknia sincs hol. Végső kétségbeesésében 
felakasztja magát. Suha Dénes senkinek sem kellett, senkinek sem hi-
ányzik, elszámolnia sem kell tehát senkinek egy tönkretett életért. 

partik népe
Színes magyar dokumentumfilm,
51 perc, 2002
Rendezte: Papp Gábor Zsigmod

Szerintem a parti korunk legjellemzőbb momentuma. Ezt ez a kor szül-
te, ez a miénk. A mi korunk. A partik kora.” - Vajdai Vilmos „91-hez ké-
pest, az akkor 200 fős maghoz képest ma már egy-egy hétvégén kö-
zel 30-40 ezer fiatal indul el partizni. Szóval ez már eléggé kinőtte ma-
gát” - Laki L. László „A New York-iak is azt mondták: Budapest? Csúcs-
pont! Mondják többen menedzserek, dj-k, hogy bemennek a kiadóba, 
és ott lóg a falon egy lista, hogy hová szeretne menni a kiadó főnöke, 
és az első Budapest.” - Dj Palotai
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sako menyegzője (sako’s Wedding)
Színes, magyar-albán koprodukciós já-
tékfilm,
106 perc, 1998
Rendezte: Vladimir Prifti, Klöpfler Tibor

Egy út szeli át a mezőt, ősz van. Egy menyasszony fehér lovon, köd-
szerű fátyolban jön elő a föld mélyéből. Gyengéd női kéz pihen az alvó 
Sako vállán. A férfi 38 éves, az arcvonásai tiszták, olyan mint egy szo-
bor. A történet egy kastélyszerű, régi házban játszódik, szereplői: Alush 
Bey, egy negyvenéves nagyon gazdag földesúr, Mukadez, a gyönyörű 
nő, aki Bécsben tanult és Sako, a szolga. Egy különleges házasság, egy 
hátborzongató tréfa. Sako már jó ideje a menyegzőjére vár. Az eskü-
vője napján, a menyasszonya helyett egy férfit hoznak elé menyasszo-
nyi ruhában, így akarják őt kigúnyolni és megtréfálni. Mukadez gyűlöli 
embertelen férjét. Sakot szereti belső szépségéért és lelki finomságáért. 
Alush saját tragédiájától szenved, attól, hogy nem lehet örököse, akire 
birtokait hagyhatná, mert steril. Olyan lehetőséget keres, amivel nevét 
emlékezetessé tehetné a következő generációk számára.

szemmel verés - egy megfigyelt val-
lomásai
Magyar dokumentumfilm,
55 perc, 2008
Rendezte: Marius Tabacu

A film Románia nyolcvanas éveiről szól. Amikor semmire sem volt pénz, 
csak az emberek megfigyelésére. Marius Tabacut, családját és baráti 
körét éjjel-nappal megfigyelték, lakásukat lehallgatták, házkutatásokat 
végeztek, és hetekig faggatták. Ez volt a román titkosszolgálat felada-
ta – hogy megvédje a hazát a saját polgáraitól. És természetesen a kül-
földiektől, akik állítólag egytől egyik Románia ellen ügyködtek.

szent Iván napja
Színes magyar film,
90 perc, 2003
Rendezte: Meskó Zsolt

Szent (Kamarás) Iván egy napja, sok humorral, Darvas Iván jutalomjá-
tékával, mintha. Székely Iván, az ünnepelt sztár, az év színésze, az év 
férfija, női magazinok címlaparca, tv-műsorok, divatbemutatók, egy-
szersmind Shakespeare előadások főszereplője. A sztárgépezetet Ju-
dit (Fullajtár Andrea) a szupermenedzser kezeli. „Élj úgy, mintha min-
den napod egyben az utolsó is lenne!” - tartja az indián mondás. Hő-
sünk életének ezen az egy napján erről gondolkodik, megpróbál dön-
teni, ki akar-e törni ebből a lelkét kettétörni készülő őrületből, hogy visz-
szataláljon önmagához.

szép napok
Színes, magyar filmdráma,
100 perc, 2002 
Rendezte: Mundruczó Kornél 

Pétert csak pár napra engedik haza a javítóintézetből, de ez a pár nap 
elég ahhoz, hogy egy véletlen találkozás pár ember sorsát végzete-
sen összegubancolja. Péter rosszkor van rossz helyen: egy mosodá-
ban szemtanúja, amint nővére, Mária megveszi egy idegen lány épp 
ott és akkor megszülető gyerekét. A srác senkinek sem beszél a do-
logról, nem sokkal később azonban, amikor végleg hazaengedik, egy-
re inkább belesodródik a zűrös viszonyokba. Pedig ő csak pár napot 
akart dekkolni ebben az álmatag kisvárosban - kivárni, amíg elkészül 
az útlevele, és elhúzhat innen. Egyre jobban érdekli azonban az idegen 
lány, a béranya, és mivel egy ilyen világvégi, szűk helyen, mint ez a kis-
város, minden mindennel összefügg, Péter legapróbb gesztusa bele-
kavar mások életébe.

szindbád, Bon voyage 
Magyar animációs film,
6 perc, 2000
Rendezte: Gyulai Líviusz

A varázsszőnyegek országában minden négyzetcentiméteren történik 
valami rendhagyó, nem varázsszőnyeg-mesébe illő kaland. A földre 
visszatérve a borvirágos orrú vándor nem tudja eldönteni, hogy az uta-
zás álom volt vagy valóság.

torzók
Magyar filmdráma,
98 perc, 2001 
Rendezte: Sopsits Árpád

Soproni Áron kilencéves. Szülei fél éve váltak el, a bíróság a fiút az ap-
jának ítélte, aki pár hónap küszködés után a gyermeket intézetbe adja. 
1960-ban vagyunk, pár évvel a forradalom után. Áron megérkezik a 
nevelőotthonba. Az intézetben vasfegyelem van: az ötvenkét gyere-
ket három nevelő és az igazgató tartja kordában, nem éppen humá-
nus eszközökkel. 
A 32. Magyar Filmszemle legjobb rendezőjének filmje elembertele-
nedett világot ábrázol, képeit a németalföldi festményeket megidé-
ző túlvilági időtlenség, szomorú szépség, hideg, szürkéskék éjszakai fé-
nyek visszafogottsága hatja át. Volker Schlöndorff első filmje: „Az ifjú 
Törless”, vagy Szász János „Wittman fiúk”-ja tárt fel hasonlóan kegyet-
len világot, melyben gyermek főhőseiknek az erőszak élvezete és gyű-
lölete között kellett választania. Finom lélekrajz és lelkiismeret-tanul-
mány Mácsai Pál és Gálffi László főszereplésével. 
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új eldorádó
Színes magyar dokumentumfilm,
76 perc, 2004
Rendezte: Kocsis Tibor

Van egy meseszép falu Romániában, Verespatak (Roşia Montană). 
Sok száz éves épületek, földjükhöz, házaikhoz, templomaikhoz, ha-
lottaikhoz ragaszkodó emberek. A környező hegyek 300 tonna ara-
nyat és 1600 tonna ezüstöt rejtenek. A kanadai-román cég, a Roşia 
Montană Gold Corporation külszíni fejtésű aranybányát akar nyitni itt. 
Világszínvonalú technológiát ígérnek. Az embereket új, modern ottho-
nokba költöztetik. Régi házaikat megveszik és lebontják. Lenne arany. 
Lenne ezüst. Lenne egy több száz hektáros cianidos zagytározó is, 180 
m magas gáttal. Csak Verespatak és a környező hegyek tűnnének el 
örökre a föld színéről.

vagabond
Magyar dokumentumfilm,
97 perc, 2003
Rendezte: Szomjas György

Karesz állami gondozottként nőtt fel. A film elején utcagyerekek csa-
patához tartozik, akik a piros lámpánál megálló kocsik ablakát tisztítják 
meg borravaló reményében. Emellett sok mindenben benne vannak 
még, ami rosszaságot a nagyváros kínál, verekszenek, betörnek, isznak, 
drogoznak. Karesz Zsófit követve, véletlenül kerül be a táncházba, és 
megragadja annak eredeti hangulata. Összebarátkozik Grácival, aki fe-
ketén dolgozó vendégmunkásként él Budapesten, és maga is idegenül 
mozog a nagyvárosban, csak a táncházban van otthon, ahol a szülő-
falujának zenéjét játszhatja. Karesz miközben megpróbálja Zsófi figyel-
mét felhívni magára, ismerkedik a táncokkal, sőt dobolással is kísérlete-
zik. Karesz tehát ismerkedik Zsófival, a társasággal, a táncokkal és a kü-
lönböző ütőhangszerekkel, amiket a magyar, a délszláv és a cigány mu-
zsikában használnak. Eközben régi barátai is előkerülnek, és belerán-
gatják egy betörésbe. Később Kareszt részegen elüti egy kocsi. Kórház-
ba kerül, ahol Zsófi meglátogatja. Amikor Karesz felgyógyul, a tánchá-
zi társaság már tagjává fogadja, velük is lakik. A dobolásba is egyre job-
ban belejön, és már úgy tűnik, hogy sikerül elszakadnia alvilági baráta-
itól, amikor azok lebuknak, és Kareszt is letartóztatják. A film végén a 
börtönben látjuk Kareszt, aki már furulyán játszik, rabtársai kísérik. Va-
lószínűleg zenész lesz belőle.

vízió
Színes, magyar animációs film,
9 perc, 2000
Rendezte: Cakó Ferenc

Cakó Ferenc bábanimációja az 50. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 
az egyetlen magyar versenyfilm volt. A művész víziója következete-
sen továbbra is a fény keresése, a fény visszatérése. A sötétségbe me-
redő tornyon való feljutás egymás taposásán át csakis sötétséget te-
remt. Vajon ki az az egyetlen, a kiválasztott, aki újra elhozza a fényt? 

Werckmeister harmóniák
Magyar filmdráma,
145 perc, 2000
Rendezte: Tarr Béla
Zene: Vig Mihály

A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik, melyet fagy vesz 
körül minden oldalról. Csikorgó, igazi hideg - hó nélkül. Mínusz húsz 
fok. Több százan állnak a főtéren felállított cirkuszi sátor körül, hogy 
várakozásuk gyümölcseként végre megláthassák az attrakciót, egy iga-
zi bálna kitömött tetemét. Jönnek mindenfelől. A környező tanyákról, 
az Alföld különböző zugaiból és az ország egészen távoli vidékeiről is. 
Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg követi az otromba ször-
nyet. Ez a furcsa állapot - az idegenek megjelenése és a rendkívüli fagy 

- megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem nevezhető rendjét. Az 
emberi viszonyok felborulnak, a történet ambiciózus szereplői úgy ér-
zik, kihasználhatják a helyzetet, az amúgy is passzivitásra ítélt emberek 
pedig még nagyobb bizonytalanságba zuhannak. Az elviselhetetlensé-
gig fokozódó feszültséget a bálna mögött lapuló, arctalanságba burko-
lódzó Herceg figurája lobbantja fel. Puszta megjelenése is elegendő ah-
hoz, hogy elszabaduljanak a gyilkos indulatok. Nem kíméli a tudomá-
nyosság mögé bújó kívülállást, sem a kamaszos lelkesedést, a kispolgári 
kényelemféltést, a családot - semmit, amit az európai kultúra az utóbbi 
évszázadokban magatartásformaként konzervált. Az ösztönös düh fel-
lobbanása csak az azt végül elnyomó, kisstílű hatalomvágy győzelemre 
jutását segíti, egy borzalmas történet szörnyű végkifejletét, igazolva a 
természet csúfondáros játékát - a magyar ember számára elképzelhe-
tetlen bálnát és a hó nélküli hidegséget. Tarr Béla filmje ismét sok bak-
tatással, megdöbbentő képekkel és végkifejlettel, Krasznahorkai Lász-
ló „Az ellenállás melankóliája” című regényének nehézsúlyú sorai után.
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14.  számú mellékleT: az orTT álTal 2008-
ban kiadoTT néhány fonTosabb sajTó-
közlemény

sajtóközlemény - lezárult az mr2-petőfi rádió vizsgálata
Az Országos Rádió és Televízió Testület közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a 
Magyar Rádió Zrt. MR2-Petőfi Rádió műsorszolgáltatását, és széles körben tanulmá-
nyozta a közszolgálati műsorszolgáltatás meghatározásában irányadó európai szabá-
lyozási környezetet. 

A Testület megállapította, hogy a műsorszolgáltató nem tesz eleget a médiatör-
vényben a közszolgálati műsorszolgáltatók számára előírt alapelvi követelmények-
nek, műsorszolgáltatása sérti a törvény 23. § (3) bekezdését. Az MR2-Petőfi nem biz-
tosítja a műsorszámok és a nézetek sokszínűségének, a kisebbségi álláspontoknak a 
megjelenítését, nem gondoskodik a műsorszámok változatosságával a hallgatók szé-
les köre érdeklődésének színvonalas kielégítéséről. 

A Testület felhívta a műsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, és bízik ab-
ban, hogy e jelzésértékű hatósági szankció következtében igazi párbeszéd kezdődik 
el a törvénynek megfelelő működés és a közszolgálat tartalmának közmegegyezé-
sen nyugvó meghatározása érdekében. A Testület – fontosnak tartva a közszolgálat 
felett ellenőrzést gyakorló intézmények együttműködését – a Magyar Rádió Közala-
pítvány Kuratóriumát is megkereste, hogy közösen értelmezzék a törvényben keret-
jellegűen meghatározott közszolgálati feladatokat. 

Budapest, 2008. január 30.

sajtóközlemény - nhh-ortt együttműködés
A jövőben az eddiginél szorosabb együttműködést alakít ki az Országos Rádió és Te-
levízió Testület (ORTT) és a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), erről állapodott meg 
első hivatalos megbeszélésén Pataki Dániel az NHH és Majtényi László az ORTT elnöke. 

Majtényi László és Pataki Dániel áttekintette a két szervezet eddigi együttműködé-
sét, valamint a közös feladatokat, amelyek a televíziós és rádiós digitális átállás miatt 
egyre fontosabbá teszik a két intézmény szoros együttműködését. 

A pénteki megbeszélésen a két hatóság elnöke megállapodott abban, hogy az NHH 
és az ORTT legkésőbb júniusban együttműködési megállapodást ír alá és ezt a két in-
tézmény nyilvánosságra is hozza. 

Budapest, 2008. április 18.
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sajtóközlemény - találkozott egymással az ortt és a gvh elnöke
a szakmai együttműködés elmélyítésében állapodott meg nagy zoltán a gazda-
sági versenyhivatal (gvh) és majtényi lászló az országos rádió és televízió tes-
tület (ortt) elnöke . 
A mai napon találkozott egymással az ORTT és a GVH elnöke. Majtényi László és Nagy 
Zoltán áttekintették a hatósági munka során szerzett tapasztalataikat, valamint meg-
vitatták, hogy a jövőben mely területeken, milyen formában dolgozik majd együtt a 
két szervezet. Majtényi László és Nagy Zoltán egyetértettek abban, hogy az ORTT-
nek és a GVH-nak egyre több a médiapiacot érintő szakmai feladatot kell megolda-
nia. Megállapodtak abban, hogy mindkét hatóság közös célja, hogy a technológia fej-
lődés miatt erősödő médiapiaci verseny jóléti hatásai maradéktalanul érvényesülje-
nek, a fejlődéssel együtt járó tartalmi választékbővülés a fogyasztók javára és a sajtó-
szabadság épülésére valósulhasson meg. Az ORTT és a GVH elnöke szerint az alakuló 
médiaszabályozásnak ezeket a célkitűzéseket is szolgálnia kell.

Budapest, 2008. április 24.

sajtóközlemény - az országos rádió és televízió testület közleménye a tv2 az 
igazság ára c . műsorának vizsgálatáról
Az Országos Rádió és Televízió Testület hivatalból indított vizsgálat alapján, egyhan-
gúlag meghozott határozatában megállapította, hogy a műsorszolgáltató Az igazság 
ára c. műsorának sugárzásával megsértette a magánszféra sérthetetlenségét, az in-
formációs önrendelkezés és az emberi méltóság feltétlen tiszteletének alkotmányos 
követelményeit, ezáltal pedig a Médiatörvény alapelvi rendelkezését. Az ORTT dön-
tésében 30 percre felfüggesztette a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultsá-
gának gyakorlását. 

Az ORTT indokolásában hivatkozik az Alkotmánybíróság 2007-ben kifejtett értel-
mezésére, mely szerint az ORTT a Médiatörvény 3. § (2) bekezdésében foglalt alap-
elvi rendelkezés alapján annak megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató az 
emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témá-
ja, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értéket. 

Az ORTT Az igazság ára c. műsor tartalmát vizsgálva megállapította, a műsorszol-
gáltató által „pszichológiai játéknak” nevezett sorozat azt közvetíti, hogy az embe-
ri személyiségnek nincsen integráns, érinthetetlen tartománya, az ember átlátszóvá 
alázható. A műsorban résztvevők a magánélet legbensőbb körének feltárására pénz-
nyeremény elérése érdekében vállalkoznak, így a műsor azt az üzenetet hordozza, 
hogy a magánszféra és az emberi méltóság nem sérthetetlen, anyagi érdekből nyil-
vánossá tehető, konzumálható. 

A műsor azt az elvárást támasztja szereplőivel szemben, hogy – a megnyerhető 
pénzösszegért cserében – testi és lelki valójuk előre meghatározatlan legbensőbb ré-
szét tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A játékosok, a kérdés-felelet so-
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rozat előrehaladtával, mivel a kérdések egyre bensőbb titkokra irányulnak, önrendel-
kezési joguk végső maradékát is elveszítik. A műsor résztvevői olyan helyzetbe kerül-
hetnek, amelyben különleges személyes adataik feletti ellenőrzésük megszűnik, akár 
még a válasz esetleges megtagadása esetén is (hiszen, miközben pénzért vállalták 
előzetesen az önfeladást, még a nagy összeget veszni hagyó válaszmegtagadást is a 
kérdésben megfogalmazott állítás beismerésének fogja tekinteni a néző), ez pedig a 
személyiség teljes feladása előtti menekülési utakat elzárja. Ez önmagában is össze-
egyeztethetetlen az emberi méltóság, a magánélet tiszteletben tartásának mindenki-
re kiterjedő kötelezettségével. 

Mindezek alapján az ORTT megállapította, hogy Az igazság ára c. műsorszám jelle-
ge, nézőpontja súlyosan sérti a magánszféra sérthetetlenségét, az információs önren-
delkezés és az emberi méltóság feltétlen tiszteletének alkotmányos követelményeit, 
ezáltal pedig a Médiatörvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését. 

Budapest, 2008. április 30. 

sajtóközlemény - az országos rádió és televízió testület közleménye a cool tv 
műsora kapcsán indított európai uniós eljárásról
Az Országos Rádió és Televízió Testület sorozatos nézői panaszok nyomán vizsgálta a 
román joghatóság alá tartozó, elsősorban magyarországi közönségnek szóló Cool TV 
Cool Sex c. műsorszámát, mely a beadványok szerint az a kiskorúak egészséges fejlő-
désére káros részeket tartalmaz. 

Az ORTT megállapította, hogy a szexualitást öncélúan ábrázoló műsorszám kora-
délutáni közzététele sértette a Médiatörvény kiskorúak védelmére vonatkozó ren-
delkezéseit, azt a műsorszolgáltató csak este 10 óra után tűzhette volna műsorára. 

A határok nélküli televíziózásról szóló 89/552 /EGK európai uniós irányelv 2a.cikke, 
valamint az e szabályt a hazai jogba átültető Médiatörvény 52/A.§-a lehetőséget biz-
tosít a tagállamoknak arra, hogy a más állam joghatósága alá tartozó műsorszolgálta-
tók által sugárzott műsornak a kábelszolgáltatók általi terjesztését felfüggesszék ab-
ban az esetben, ha az a kiskorúak egészséges szellemi, erkölcsi és fizikai fejlődésére 
káros, illetőleg gyűlöletkeltésre alkalmas elemeket közvetít. 

Az eljárás az Európai Bizottság bevonásával zajlott, megindításának előfeltétele, 
hogy az ORTT a műsorszolgáltatásban a procedúra megindítását megelőző 12 hó-
napban két alkalommal ugyanazon törvénysértéseket észlelje, és azokról, valamint a 
tervezett intézkedésekről írásban tájékoztassa a műsorszolgáltatót, valamint az Eu-
rópai Bizottságot. 

Az ORTT az eljárást megelőző két évben több alkalommal tájékoztatta a műsorszol-
gáltatót, az Európai Bizottságot és a román Nemzeti Audiovizuális Tanácsot (CNA) ar-
ról, hogy a Cool TV adásában a kiskorúakra káros – egy alkalommal az emberi mél-
tóságot sértő - tartalmakat észlelt, így 2007 augusztusában a 2a. cikk szerinti eljárás 
kezdeményezése mellett döntött. 
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A román médiahatóság (CNA) a tájékoztatás kézhezvételét követően vizsgálta a 

Cool TV műsorát, és megállapította, hogy az ORTT által kifogásolt műsorszám su-
gárzásával a műsorszolgáltató felhagyott, ám helyette hasonló tartalommal, szintén 
koradélutáni sugárzással két másik hasonló műsorszámot indított. A CNA ezért nyil-
vános figyelmeztetéssel büntette a műsorszolgáltatót, és a kifogásolt műsorszámok 
közreadásának időpontját a 22, illetőleg 23 órától 06 óráig terjedő idősávban jelölte 
meg. A hatóság döntéséről tájékoztatta az ORTT-t és az Európai Bizottságot is. 

Az Európai Bizottság a román hatósági intézkedésre tekintettel 2008 márciusában 
az eljárás lezárását javasolta, amellyel az ORTT egyetértett. A Testület által kezdemé-
nyezett eljárás elérte célját, a kifogásolt műsorszám megszűnt, a hasonló műsor-
számok kizárólag a késő esti, éjszakai órákban kerülhetnek sugárzásra. 

Budapest, 2008. május 7.

közlemény a közmédiumok civil ellenőrzésének jelenlegi rendszerével kapcso-
latban
A médiatörvény a közszolgálati műsorszolgáltatás függetlenségének védelmére hoz-
ta létre a közmédiumok közalapítványait kezelő kuratóriumokat. E kuratóriumok 
döntéseit erőteljesen befolyásolják az Országos Rádió és Televízió Testület által éven-
te sorsolással kiválasztott civil szervezetek. A legutóbbi sorsoláson – a korábbi évek-
hez hasonlóan – ismét megfigyelhető volt, hogy sok civil szervezet úgy adott képvi-
seleti megbízást egyetlen személynek, hogy a képviselet szakmai, szervezeti indokai 
nem voltak felismerhetőek. Ez az eljárás kétségeket ébreszt mind a képviselő és az ál-
tala képviselt szervezet kapcsolatának mélysége, mind az így jelentkező civil szerve-
zetek függetlensége iránt. Előfordul az is, hogy különböző szervezeteket képviselve 
egyesek több kuratóriumban is tagok. Hiányzik továbbá annak pontos meghatározá-
sa, mely civil szervezetek vehetnek részt a médiairányításban, így olyanok is kurató-
riumi tagsághoz jutnak, amelyek érdemi munkára nem képesek. A jelzett rendszere-
sen ismétlődő jelenségek – melyek évről évre komoly és megalapozott kritikát válta-
nak ki – mutatják, hogy a médiairányításban a civil részvételnek a törvény által meg-
honosított formája olyannyira nem váltotta be a hozzá fűzött demokratikus várako-
zásokat, hogy az állami működés indokolt társadalmi ellenőrzésének paródiájává vált. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület kéri az Országgyűlést, hogy a közmédiumok 
civil ellenőrzésének jelenlegi rendszerét a kuratóriumok következő sorsolásáig alakít-
sa át oly módon, mely hatékonyan biztosítja a független társadalmi ellenőrzést. Ha 
ugyanis a civil delegáltak kiválasztására vonatkozó szabályozás nem garantálja, hogy 
e delegáltak alkalmasak legyenek a civil társadalom értékeit képviselni, akkor a civil 
felügyelet formálissá válik, és nem ellensúlyozhatja a parlamenti pártok közszolgála-
ti médiára gyakorolt befolyását. 
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Amennyiben a jelenlegi szabályozás változatlan marad, az ORTT – a sorsolás rend-
jének szabályozásával – igyekszik részleges megoldást találni e tarthatatlan helyzet 
orvoslására. 

Budapest, 2008. május 13.

sajtóközlemény - az országos rádió és televízió testület elmarasztalta az echo 
tv kibeszélő című műsorát
Az Országos Rádió és Televízió Testület hivatalból indított vizsgálat alapján megho-
zott határozatában megállapította, hogy az Echo TV Kibeszélő című műsorának 2008. 
február 11-i adása alkalmas volt arra, hogy a politikusok, országgyűlési képviselők egy 
csoportjával, a kormánypárti képviselőkkel, sőt az érintett politikai oldalon állók ösz-
szességével szemben gyűlöletet keltsen. A műsor közzététele ezáltal a Médiatörvény-
be ütközött, ezért a Testület felszólította a műsorszolgáltatót, hogy a jövőben tartóz-
kodjon hasonló tartalom sugárzásától. 

Az ORTT döntésének jogalapja a Médiatörvény alapelvi rendelkezése, miszerint 
„a műsorszolgáltató tevékenysége nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, 
nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház 
vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére”. A Testület a határozat indokolásában 
kifejti, hogy a Médiatörvény gyűlöletbeszédet tiltó előírásának alkalmazásakor más 
mércét kell figyelembe venni, mint a közösség elleni izgatás büntetőjogi tényállása 
esetében. Az Alkotmánybíróság több esetben foglalkozott már a gyűlöletbeszéd jogi 
korlátaival, a Médiatörvény alapelvi rendelkezéseivel, és megállapította, nem minő-
sül a véleménynyilvánítás alkotmánysértő korlátozásának, hogy a médiajog a bünte-
tőjognál szélesebb körben engedi meg a gyűlöletbeszéd elleni hatósági fellépést. A 
Médiatörvény gyűlöletkeltést tilalmazó fordulata is azok közé a törvényi előírások 
közé illeszkedik, amelyekkel a jogalkotó az emberi méltóság és az Alkotmánybíróság 
által abból levezetett „közösségek méltóságának” védelmét szolgálja. 

Az ORTT azt az értelmezést követte, amely szerint a Médiatörvény a szankció kisza-
bását akkor is lehetővé teszi, ha a vizsgált magatartás egyébként a közösség elleni iz-
gatás büntetőjogi tényállását nem meríti ki. 

A vizsgált műsorban az indulataitól fűtött néző az értelemre ható – akár radiká-
lisan kritikus hangvétellel is jogszerűen kifejthető – érvek helyett olyan szélsőséges 
megjegyzésekre ragadtatta magát, amelyek az érzelmek felkorbácsolására irányul-
tak azzal, hogy a betelefonáló a kormánypárti képviselők „lámpavasra szedésének”, 

„kalasnyikov elé szedésének”, illetve „agyonlövésének” helyeslésén túl, ebben még 
személyes részvételére is ígéretet tett. 

a műsorszolgáltató felelősségét ezzel összefüggésben nem a gyűlölködő meg-
szólalás maga, hanem az alapozza meg, hogy a szóban forgó vélemény teljes 
egészében, akadálytalanul juthatott el a nézőkhöz, a műsorvezető nem állította 
meg a gyűlölködés kifejtésében a heves indulatoktól vezérelt hozzászólót, és a 
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későbbiek során sem enyhítette az elhangzottak gyűlöletkeltő hatását . A műsor-
vezető megjegyzései ugyanis nem minősíthetők a szélsőséges hozzászólás ellensúlyo-
zásának, de még érdemi elhatárolódásnak sem, mivel az által használt szavak, hang-
súlyozás és arcjáték mind azt az érzetet erősíthette a nézőkben, hogy lelkiismerete 
szerint egyetért a betelefonálóval. 

Hozzájárultak a műsor gyűlöletkeltő hatásához a képernyőn megjelenített nézői 
üzenetek is. Az idézett sms-ek közös jellemzője, hogy lázongó, indulatos hangvétellel 
szólítanak fel a támadott személyek erőszakos eltávolítására. A műsorszolgáltató fe-
lelőssége ebben a körben is fennáll, hiszen minden eszköz adott volt számára, hogy 
a hozzá beérkező nézői véleményeket moderálva, a Médiatörvény előírásaira figye-
lemmel tegye közzé. 

A műsorban elhangzott nézői kijelentések, a műsorvezető azokat nem ellenpon-
tozó magatartása, valamint a beszélgetést kísérő sms-ek alapján a Testület megál-
lapítja, hogy a műsorszám összességében alkalmas volt meghatározott csoport elle-
ni gyűlöletkeltésre, ezzel pedig a műsorszolgáltató megsértette a Médiatörvény 3. § 
(2) bekezdését. 

Budapest, 2008. június 3.

az ortt elnökének sajtóközleménye a politikai reklámról
Az ORTT az elmúlt időszakban több alkalommal foglalkozott a közérdekű üzene-
tek elektronikus médiában történő közzétételével, és ennek során a politikai rek-
lámozáshoz kapcsolódó fontos kérdések is felmerültek. A viták nyomán született 
ORTT-határozatokhoz különvéleményt fűztem, amelyben az alábbiak szerint fejtet-
tem ki álláspontomat.

A médiatörvény az egyes közleményekkel kapcsolatban – a jelen vitával nem érin-
tett jótékonysági felhíváson túl – négy kategóriát határoz meg:
– politikai hirdetés: mely minden esetben párthoz (politikai mozgalomhoz) kötődik;
– ingyenes közérdekű közlemény [2. § 16. a)]: mely kizárólag állami vagy önkormány-

zati feladatot ellátó szervezettől származhat, „a lakosság figyelmének felkeltésén” túl 
nincs konkrét, megnevezett célja;
– ellenszolgáltatás fejében nyújtható közérdekű közlemény [2. § 16. b)]: mely nem 

politikai közérdekű esemény vagy cél támogatása, népszerűsítése (a közlemény szár-
mazása lényegtelen, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől is szár-
mazhat);
– reklám: mely termékértékesítés elősegítése vagy bármely más hatás elérésének 

elősegítése.
Az ORTT korábbi testülete által követett gyakorlat következetlen volt, előfordult, 

hogy érdemben azonos tényállás mellett egymással szöges ellentétben álló dönté-
sek születtek. Így például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – meghatározott közér-
dekű célt nem nevesítő – „Új Magyarország” szpotjának reklámként történt közzé-
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tételét a testületi többség előbb jogszerűnek tartotta [472/2008. (III. 5.) ORTT hatá-
rozat, TV2], majd később törvénysértőnek minősítette [594/2008. (III. 26.) ORTT hatá-
rozat, RTL Klub].

A médiatörvény a politikai hirdetések bemutatását szigorúan korlátozza, arra kam-
pányidőszakon, illetve már elrendelt népszavazással kapcsolatban kerülhet sor. Po-
litikai hirdetésnek azonban csak az a közlemény minősül, amelyben valamely párt 
(politikai mozgalom) felismerhetően megjelenik. Lehetséges értelmezés az is, hogy 
a kormány által – például a kormányprogram népszerűsítésére – közzétett közle-
mény nem politikai hirdetés, mivel a kormány mint önálló alkotmányjogi intézmény 
jogilag elválik a kormányt alakító pártoktól. Ez az értelmezés tehát nem zárná ki a 
kormány által közzétett közlemények megjelenését akkor sem, ha ezek a közlemé-
nyek nem meghatározott közérdekű célt, hanem magát a kormányt népszerűsítik. 
Az ORTT szavazattöbbséggel rendelkező tagjai ezt az értelmezést látszanak pillanat-
nyilag követni.

I .
A médiatörvény szabályozási filozófiájának, alkotmánykonform olvasatának inkább 

megfelel azonban az az általam javasolt értelmezés, amely szerint a kormány politikai 
marketing tevékenysége, ha saját tevékenységének népszerűsítésére irányul, egyút-
tal a kormánypárt(ok) által folytatott kampánytevékenység is, és mint ilyen, a média-
törvény alapján tiltott. Ezt az értelmezést követve a nem konkrét, megnevezett köz-
érdekű célra irányuló kormányzati marketingüzenet jogszerűen nem tehető közzé.

A médiatörvény a közérdekű közlemények két típusát különbözteti meg. Ennek je-
lentőségét az adja, hogy míg az egyik típus kizárólag ingyenesen tehető közzé, addig 
a másik típus közléséért a műsorszolgáltató ellenszolgáltatást kérhet. A két típus el-
határolása azonban újabb értelmezési kérdéseket vet fel.

Az egyik lehetséges értelmezés szerint a két típus tartalmában különbözik egy-
mástól: az ingyenesen közzéteendő közérdekű közlemények azok, amelyek konkrét, 
megnevezett közérdekű célhoz nem kapcsolódnak, a másik típusba tartozó közlemé-
nyek viszont megnevezett – nem politikai – közérdekű célt támogatnak. A műsor-
szolgáltatónak egyik közlemény-típussal kapcsolatban sincs közlési kötelezettsége. Ez 
közvetve ahhoz – az általam kívánatosnak tartott – eredményhez vezethet, hogy a 
konkrét célhoz nem kapcsolódó, tehát ingyenesen közzéteendő kormányzati marke-
ting-üzenetek kiszorulnak a műsorszolgáltatásból, mivel a műsorszolgáltatónak nem 
fűződik érdeke azok közléséhez.

Ha a közlemény állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől származik, 
és „a lakosság figyelmének felkeltését” szolgálja, azaz nem valamely konkrét, meg-
nevezett közérdekű célt támogat, akkor kizárólag ingyenes közérdekű közlemény-
nek tekinthető. 

Ha a közlemény tartalma valamely nem politikai közérdekű cél támogatása, nép-
szerűsítése, és a műsorszolgáltató a közleményt ellenszolgáltatás fejében teszi közzé, 
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akkor az kizárólag ellenszolgáltatás fejében nyújtható közérdekű közleménynek mi-
nősíthető. A definíció nem zárja ki, hogy az ilyen közlemény állami vagy önkormány-
zati feladatot ellátó szervezettől származzon. A „lakosság figyelmének felkeltéséhez” 
képest e kategória azzal a többlettel rendelkezik, hogy felismerhető, megnevezett 
közérdekű cél elérését támogatja.

Ennek az értelmezésnek az előnye, hogy nem korlátozza a konkrét közérdekű célt 
– például az európai uniós források elosztását – támogató közlemények megjelenését. 

E közlemények nem a reklámidő keretében jelennek meg, a médiatörvény nem sza-
bályozza, hogy ilyen közleményből mennyi tehető közzé. Ezt a szabályozási hiányos-
ságot az az értelmezési nehézség egészíti ki, hogy a „társadalom figyelmének felkel-
tése” és nem politikai közérdekű cél támogatása, népszerűsítése közötti különbség-
tétel minden esetben csak egyedi mérlegeléssel dönthető el. 

I ./B
A probléma megoldására találunk egy további elágazást: A közérdekű közlemény 

két típusa ugyanis más módon is elhatárolható. A médiatörvény azt a szigorúbb ér-
telmezést sem zárja ki, hogy az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezet 
által közzétenni kívánt közérdekű közlemény kizárólag ingyenes közleményként je-
lenhet meg. Ez az értelmezés a jogalkalmazás számára egyértelmű iránymutatást ad 
a különböző közlemények besorolásához. Hátránya azonban, hogy nagy valószínű-
séggel kiszorítja a nagyobb nézettségű műsorsávokból az egyébként valóban jelen-
tős közérdekű célokat szolgáló közleményeket, akkor is, ha azok megnevezett célhoz 
kapcsolódnak. A műsorszolgáltató ugyanis nem érdekelt ennek az értékes műsor-
időnek az ingyenes rendelkezésre bocsátásában, közlési kötelezettsége pedig nincs.

E megoldás logikájában reklámnak csak a fenti kategóriákba nem sorolható közle-
mény minősíthető. A közérdekű közlemény a reklámhoz képest speciális közlemény-
típus, arra a médiatörvényben meghatározott speciális szabályok irányadók. Ezt a 
megoldást, noha alkalmazása a politikai marketinget megfelelően korlátozza, nem 
támogatom, mert a való élet jogos igényeit viszont nem támogatja, a kormányzatok 
közhasznú kommunikációját aránytalanul elnehezíti.

II .
Választhatna a Testület olyan másik értelmezési utat is, mely hasonlóan üdvös ered-

ményre vezet.
A médiatörvény fogalmi meghatározása szerint a reklám: „ ellenérték vagy ellen-

szolgáltatás fejében közzétett műsorszám, amely megnevezett vagy ábrázolt áru (be-
leértve az ingatlant is), szolgáltatás, jog és kötelezettség értékesítését vagy más mó-
don történő igénybevételét, illetve a reklámozó vállalkozás vagy a műsorszolgáltató 
által kívánt más hatás elérését segíti elő”. 

Az ORTT előtt ezek szerint nyitva áll az az értelmezés is, mely szerint a kormány 
(kormányszervek) nem politikai tartalmú, hanem közérdekű, közpolitikai üzenetei 
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akár fizetett reklámban is eljuttathatóak az állampolgárokhoz (amint utaltam rá, az 
ingyenes közérdekű közlemény közzétételében a szolgáltató nem érdekelt), azzal, 
hogy ez beleérthető a „kívánt más hatás elérését segíti elő” fordulatba, de azzal a 
korlátozással, hogy ez a médiatörvény ezt tiltó szabályai szerint, természetesen nem 
lehet a mindenkori kormányt (és ezáltal a mögötte álló pártokat) népszerűsítő üze-
net.

***

Mindkét megoldás a törvénynek olyan értelmezését adná, mely számot vet az élet 
és a piac realitásaival, ám megfelelve a médiatörvény azon szabályozási elvének, mely 
az alkotmányosan indokolatlan politikai befolyásolást kizárja, a politikai szereplők 
esélyegyenlőségét elősegíti. A szavazattöbbséggel elfogadott határozat viszont a 
mindenkori kormány közpénzből fizetett politikai és arculat-kampányait nem korlá-
tozza hatékonyan. (Ha a kormányzati és általában a politikai marketinget a jogalkotó, 
régi adósságát törlesztve, szabályozta volna, akkor nem a médiahatóság és a műsor-
szolgáltatók közötti vitákban kellene rendezni a közpénzből finanszírozott közlemé-
nyek elhelyezésének problémáit.)

Az ismertetett javaslatok (az I./B pontban ismertetett, megítélésem szerint félol-
dalas megoldás kivételével) a hatályos törvény olyan értelmezéseit adják, amelyek a 
törvény szövegének megfelelnek, és a gyakorlatban felmerült kérdésekre szerintem 
megnyugtatóan válaszolnak. Szabályozási-esztétikai okokból az I. pontban foglalt ja-
vaslatot tartom a jobbnak, de a II. pontban foglaltat is megszavaznám, ha az több-
séget kaphat.

Budapest, 2008. június 16.
Dr. Majtényi László

sajtóközlemény - a televízió készülék után fizetendő üzembentartási díjról 
egyeztetett az apeh és az ortt elnöke
A televízió készülékek üzembentartási díjával kapcsolatos előírások hatékonyabb be-
tartatásáról egyeztetett hétfőn dr. Szikora János, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hiva-
tal (APEH) elnöke és dr. Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 
elnöke. Mint ismeretes a médiatörvény alapján televízió készülék üzembentartási dí-
jat kell fizetni annak, aki vendéglátóhelyen, szállodában, vagy más kereskedelmi egy-
ségben nyilvános területen televízió készüléket üzemeltet. Az APEH a jövőben az ön-
kormányzati adóhatóságok bevonásával egyezteti majd a bejelentések alapján, kinek 
kellene, és ki fizet ténylegesen televízió készülék üzembentartási díjat. 

Az APEH-hoz érkező adatok alapján úgy tűnik, hogy sokan „elfelejtik” teljesíteni 
ezt a kötelezettségüket, és nem fizetnek televízió készülék üzembentartási díjat. Az 
ORTT számításai szerint pedig lényegesen nagyobb befizetés lenne az indokolt a ke-
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reskedelmi egységekben, vendéglátóhelyeken, szállodákban üzemeltetett televízió 
készülékek után. A kiemelkedő érdeklődésre számot tartó események, mint példá-
ul a most zajló Futball Európa Bajnokság, vagy a Forma 1-es futamokkor ugyanis ét-
termek, kávézók vendégcsalogatásra használják a közvetítések nagy képernyős kive-
títését, de a díjfizetés a készülék üzemeltetése után már nem feltétlenül jelenik meg 
a „közös kasszában”. 

Az állami költségvetésről szóló törvény, valamint a médiatörvény az APEH – mint 
az üzembentartási díj beszedésével megbízott – számára kötelezettséget ír elő arra, 
hogy a televízió készülék üzembentartási díjat beszedje, és azt továbbítsa a Műsor-
szolgáltatási Alapba. 

A televízió készülék üzembentartási díjat az APEH által rendszeresített nyomtatvá-
nyon a – választott – bejelentés gyakoriságnak megfelelően kell teljesíteni a kötele-
zetteknek. 

Budapest, 2008. június 17.

sajtóközlemény - az országos rádió és televízió testület közleménye a gyer-
mekműsorok, a kisebbségek médiaképe, és a nézői telefonok, - sms-ek temati-
kus vizsgálatáról
A Testület az ORTT 2007. évi országgyűlési beszámoló parlamenti vitája során elhang-
zott képviselői észrevételeket és az országgyűlési biztosok javaslatait is figyelembe 
véve határozott öt témakörben – a hétvégén délelőtt sugárzott gyermekműsorok, a 
tematikus gyermekcsatornák, a gyerekeket célzó reklámok, a médiának a kisebbsé-
gekről kialakított képe és a politikai és közéleti magazinműsorokban megjelenő né-
zői telefonok és – sms üzenetek – tematikus vizsgálatok elindításáról. 

A megvalósuló vizsgálatok közül a Testület fokozott érdeklődéssel várja – az ORTT 
2007-es Országgyűlési beszámolójával összefüggésben – a parlamenti képviselők ál-
tal is indítványozott gyermekműsorok, valamint a kisebbségeket érintő műsorszámok 
célvizsgálatának eredményeit. A gyermekeknek szánt műsorszámok tartalomelem-
zésének terepét – tekintettel növekvő jelentőségükre -, az ORTT kibővítette a nem 
magyar joghatóság alá tartozó tematikus műsorszolgáltatókra is. A gyermekek köré-
ben egyre népszerűbbé válnak a tematikus csatornák – a szakosított műsorszolgálta-
tók együttes részesedése 2007-re már elérte a korosztály egynegyedét (24,4%). Ebből 
következően indokoltnak tűnik a gyermekcsatornák kínálatát – a magyar joghatósá-
gú, általános tematikával rendelkező műsorszolgáltatók gyermekműsorainak elem-
zése kapcsán kimunkált szempontokkal megegyezően – célvizsgálat tárgyává tenni. 

A Testület álláspontja szerint a gyermekeket célzó műsorszámok mellett érdemes 
megvizsgálni a számukra készült reklámokat is, mivel azok jelentősen befolyásolhat-
ják fogyasztási szokásaikat. Manapság a marketingtevékenység jelentős része a gyer-
mekeket célozza. A gyermekek amellett, hogy sokat televízióznak, a hirdetésekre is 
fogékonyabbak, másképpen reagálnak, mint a felnőttek. A módosításra kerülő uni-
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ós Direktíva új rendelkezése szerint a tagállamok feladata ösztönözni az audiovizu-
ális szolgáltatókat, hogy olyan magatartási kódexet dolgozzanak ki, amely korlátoz-
za az egészségtelen élelmiszerek vagy italok forgalmazására ösztönző reklámokat. 

Az ORTT mindig is kiemelt figyelmet szentelt a magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségek, ezen belül a cigányság médiaképének jellegzetességeire. Külföldi tapasz-
talatok azt mutatják, hogy az elektronikus média pozitív szerepet játszhat az előítéle-
tek oldásában, hozzájárulhat a társadalmi párbeszéd kialakulásához. Az erre irányuló 
kutatás tartalomelemzési és műsorstruktúra-vizsgálat modulból áll. A tartalomelem-
zés módszertana a brit Broadcasting Standards Commission által lefolytatott vizsgála-
ton alapul. A műsorstruktúra-analízisen keresztül a kutatás – a magyarországi orszá-
gos földi szórású műsorszolgáltatók programkínálatát nagyító alá véve – a kisebbsé-
gi műsorok súlyának változásait fogja nyomon követni. 

A Testület különösen fontosnak tartja az új kommunikációs technikák hatásainak 
feltérképezését. A műsorszolgáltatók az interaktivitást az esetek többségében a né-
zői/hallgatói sms-ek és telefonhívások közreadásával kívánják megteremteni. A kuta-
tás középpontjában a telefonon érkező vélemények, az sms üzenetek tartalmi jellem-
zői, valamint a műsorszolgáltatók szerkesztési, moderálási gyakorlata áll. 

Budapest, 2008. június 30.

sajtóközlemény - az országos rádió és televízió testület elmúlt hetekben ho-
zott döntéseiről

hír televízió zrt .– alapjogokat sértő oknyomozó riportok 
Az Országos Rádió és Televízió Testület állampolgári bejelentések nyomán indult eljá-
rásban jogsértőnek minősítette a Hír Televízió két oknyomozó riportját. Az ORTT ha-
tározatai mindkét ügyben hangsúlyozzák, hogy a tényfeltáró újságírás fontos és hasz-
nos műfaj, ám az információk megszerzése és bemutatása nem korlátlan, az alkalma-
zott módszerek nem sérthetik az alkotmányos követelményeket. A Testület megíté-
lése szerint a televízió a vizsgált esetekben a tényfeltárás bevett és jogszerű eszkö-
zei mellett olyan újságírói eszközöket is használt és megjelenített a műsorában, ame-
lyek az Alkotmányban biztosított alapjogok sérelmével jártak, így a műsorszámok a 
médiatörvénybe ütköztek. 

1 . a híradó 21 c . műsor 2008 . február 23-i adása 
A műsorszámban a Hír Televízió riportere Veres János pénzügyminiszter kampányfő-
nökének adta ki magát, az így folytatott és rögzített telefonbeszélgetésekből a néző 
választási csalás elkövetésére gyanakodhatott. A riporter más személy azonossá-
gát jogosulatlanul felhasználva kampányhoz kapcsolódó törvénysértő ajánlatot tett 
roma önkormányzati képviselőknek. Az ORTT megállapította, hogy a televízió ezzel 
megsértette a névviseléshez való jogot (senki sem használhatja más nevét jogtalanul), 
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továbbá a műsorban közzétett telefonbeszélgetés során a riporter más személy ne-
vében olyan ajánlatot tett, amelyet a társadalom elítél, ezzel pedig az Alkotmányban 
nevesített jó hírnévhez való jogot sértette meg; ezek a megállapított jogsértések a 
Testület álláspontja szerint alapjogi sérelmeknek minősülnek. [1510/2008. (VIII. 27.)] 

2 . a célpont c . műsor 2008 . április 4-i adása 
A műsorszám Veres János pénzügyminiszter egykori üzlettársa, Kabai Károly cégcso-
portjának ügyeivel foglakozott. A műsorszolgáltatót elmarasztaló határozat e kör-
ben egyrészt a levéltitokhoz való jog sérelmét állapította meg, tekintettel arra, hogy 
a börtönben lévő Kabai Károly által írt magánleveléből a műsor olyan részleteket is 
ismertetett, amelyek magánközleménynek minősülnek. Másrészt a műsorban olyan 
személyekről készített felvételeket is bemutattak, akik határozottan elzárkóztak a 
felvétel készítésétől, ezáltal a képmáshoz való jog sérelme volt megállapítható. Az 
ORTT határozatának indokolása hangsúlyozza, hogy a médiahatóság nem a műsor 
egészét tekinti jogsértőnek. [1511/2008. (VIII. 27.)]

Az ORTT arról is döntött, hogy a téma megvitatására a műsorszolgáltatók bevoná-
sával konferenciát szervez: A tényfeltáró újságírás határai címmel. 

duna televízió zrt . - politikai hirdetés közzétételére vonatkozó rendelkezések 
megsértése 
A Testület hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálta a Duna Televízió Zrt. műsorát, 
és megállapította, hogy a műsorszolgáltató – a vajdasági Magyar Koalíció  politikai 
hirdetésének közzététele kapcsán - 2008. május 9-én két alkalommal megsértette a 
politikai hirdetés közzétételére vonatkozó rendelkezéseket, ezért felhívta a műsor-
szolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. 

A vajdasági Magyar Koalíció ugyanis hirdetésben kérte a nézőket, hogy május 11-én 
szavazzanak rá. 

A Duna Televízió elsősorban a Magyar Köztársaság határain kívül élő magyarság 
számára nyújt közszolgálati műsorszolgáltatást. A médiatörvény 11. § (2) rögzíti, hogy 
a külföldre irányuló műsorszolgáltatásban tilos politikai hirdetés közzététele. 

telefonos nyereményjátékok 
Az Országos Rádió és Televízió Testülethez az elmúlt években több állampolgári be-
advány érkezett, amelyek a televíziókban megjelenő interaktív telefonos nyeremény-
játékokat kifogásolták. A bejelentések alapján lefolytatott vizsgálatok minden eset-
ben a Testület hatáskörének hiányát állapították meg, így a televíziók szankcionálásá-
ra a hatóságnak nem nyílt jogi lehetősége. 

Az interaktív telefonos játékokkal kapcsolatban 2007-ben a Gazdasági Versenyhiva-
tal is átfogó vizsgálatot folytatott. A vizsgálat végén a Versenytanács úgy döntött, el-
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fogadja az interaktív telefonos játékokat készítő vállalkozások és a műsorokat sugár-
zó tévécsatornák önkorlátozó vállalásait, hiszen ezek garanciát adnak arra, hogy a te-
levíziónézők (játékosok) a jövőben megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az ilyen 
típusú játékok pontos szabályairól. 

A GVH álláspontját megismerve az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) úgy 
döntött, hogy a honlapján megjelentet egy, a televíziónézők védelmét szolgáló tájé-
koztatót (http://www.ortt.hu/hirek.php?hir_id=256), amelyben összefoglalja az inte-
raktív telefonos játékokban való részvétel elemi szabályait, továbbá rámutat azokra 
a jelenségekre, amelyek a nézők megtévesztését szolgálhatják. 

A GVH nyereményjátékokkal kapcsolatos végzése a problémákat nem oldotta meg 
végérvényesen, erre utalnak az eltelt időszakban az ORTT-hez beérkezett újabb pa-
naszok is. 

tekintettel az európai unió Bíróságának egy döntésére, amely bizonyos ese-
tekben a televíziós vásárlás körébe sorolja ezeket a játékokat, a testület az ér-
demi együttműködés jegyében várhatóan konzultációt kezdeményez a gazda-
sági versenyhivatallal . 

A határozatok teljes szövege az ORTT honlapján elérhető. 
Budapest, 2008. szeptember 9.

sajtóközlemény - nyilvános lesz az ortt testületi működése
A Testület az elmúlt időszakban az ORTT működésének nyilvánosságáról számos kon-
zultációt folytatott, valamint az adatvédelem és az információszabadság biztosának 
álláspontját is megkérte. 

Az ORTT 2008. szeptember 17-i ülésén a testület elnökének előterjesztése alapján 
úgy döntött, hogy a testület üléseiről szó szerinti jegyzőkönyvet készít. 

A felmerülő technikai kérdések kidolgozása után a jegyzőkönyveket az ORTT a hon-
lapján teszi majd közzé. 

Budapest, 2008. szeptember 19.

sajtóközlemény - a hír televízió vonalban című műsorának elmarasztalása
Az Országos Rádió és Televízió Testület állampolgári bejelentés nyomán indult eljá-
rásban jogsértőnek minősítette a Hír Televízió Vonalban c. műsorának 2008. április 
22-i adását. Az ORTT többsége által támogatott határozat szerint az egyik betele-
fonáló néző saját költésű „versének” közzétételével a műsorszolgáltató megsértet-
te a médiatörvény emberi jogokat védelmező rendelkezését. A határozat indokolása 
szerint az elhangzott „vers” – különösen annak egyik sora – elsősorban a miniszter-
elnök, másodsorban pedig Dávid Ibolya személyével kapcsolatban fogalmazott meg 
kétségtelenül sértő megállapításokat. A többségi álláspont szerint a „magyar nem-
zet néked Fletó megbocsát, ha alulról szagolod az ibolyát...” mondat azt jelenthette a 
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nézők számára, hogy a magyar nép valójában a miniszterelnök halálát kívánja. A ha-
tározat indokolása rámutat: a miniszterelnöknek és Dávid Ibolyának közszereplőként 
többet kell eltűrniük, mint egy átlagpolgárnak, azonban az a körülmény, hogy vala-
kinek a halálát kívánják, még közszereplők esetében sem fogadható el, az „alulról 
szagolod az ibolyát” – erősen áthallásos – kifejezés pedig kifejezetten nem az érin-
tett személyek közszereplői mivoltát érintette, s mint ilyenre nem vonatkozik a köz-
szereplők magasabb bírálhatósági fokára vonatkozó szabály. Az ORTT többségének 
megítélése szerint az elhangzottakat követő műsorvezetői reagálás nem tekinthető 
felelős műsorvezetői magatartásnak, elhatárolódásnak, így a műsorszolgáltató fele-
lőssége megállapítható. 

Az ORTT elnöke különvéleményben fejtette ki a többségitől eltérő álláspontját. 
Majtényi László mindenekelőtt kifejti, a határozat indokolása egyének személyiségi 
jogi sérelmeire hivatkozik annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság erről szóló ha-
tározatával összhangban az ORTT alapjogokat védő jogalkalmazásának lényeges kor-
látja, hogy nem az egyes jogalanyokat ért jogsérelmekről dönt. Így ebben az esetben 
nem lett volna lehetősége az ORTT-nek arra, hogy a „közszereplők esetén alkalma-
zandó magasabb ingerküszöb” átlépését megállapítsa, erre ugyanis egyéni jogsére-
lemmel összefüggésben a bíróságnak van hatásköre. 

Rámutat továbbá a különvélemény arra, hogy a nézői vélemények közvetlen meg-
jelenítésére lehetőséget adó műsortípus mindig magában rejti azt a lehetőséget, 
hogy az előzetes szerkesztői szűrő nélkül megjelenő közlések tartalma jogsértő. Ép-
pen ezért „betelefonálós” műsorszám esetén a médiahatóság akkor állapíthat meg 
jogsértést, ha a műsorvezető a sértő közléseket helyesli, bátorítja, felerősíti, azokat 
kiprovokálja, adott esetben akár azzal is, hogy cinkosan nem szól ellenük. Majtényi 
László álláspontja szerint a vizsgált ügyben a műsorvezető (a szerkesztő) olyan ma-
gatartást tanúsított, mely szakmai-erkölcsi szempontból ugyan kifogásolható, hiszen 
helyes lett volna a beszélgetést megszakítani, mindazonáltal a személyeket sértő köz-
lésektől a műsorvezető elhatárolódott, azok sértő jellegét szóval és testbeszéddel 
tompítani igyekezett. Magatartása alapján tehát a műsorszám nem minősül jogsértő-
nek, mert ilyen esetben a jogsértő nézői közlés magában nem alapozhatja meg a mű-
sorszolgáltató jogi felelősségét. (A különvélemény szerint hasonló szerkesztői gyakor-
lat esetében a műsorszolgáltató(k) által működtetett szakmai, illetve önszabályozó 
szervezetek léphetnének fel.) 

Majtényi László szerint a határozat a tényállás értelmezése tekintetében is téved. 
A szavak általános jelentése szerint ugyanis az idézett mondatban a klapancia szer-
zője annyit állít, hogy a magyar nemzet, amíg él, nem bocsát meg a miniszterelnök-
nek, de az idézet azt már nem jelenti, hogy mielőbbi halálát is kívánná, azt meg egy-
általán nem lehet feltételezni, hogy a „vers” szerzőjén keresztül maga a nép szólna.

Budapest, 2008. október 3.
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sajtóközlemény - az ortt vallási meggyőződést sértő reklám közzétételét 
megállapító határozatának visszavonása
Az Országos Rádió és Televízió Testület az 1759/2008. (IX. 24.) számú határozatával 
visszavonta azt a határozatát, amellyel korábban törvénysértőnek minősítette a 
Klubrádión sugárzott alábbi reklám közzétételét: ,,Az első napon lőn világosság, az-
tán az ég, a szárazföldek. A negyedik napon megteremtette az Úr a napot és a csil-
lagokat. Az ötödik napon benépesítette a vizeket halakkal, az eget madarakkal, míg 
a hatodik napon megteremtette az embert. A hetedik napon vegyen ön is /a rek-
lámban megnevezett újságot!/ ” A visszavont határozat indokolása azzal érvelt, hogy 

„a keresztény felfogás szerint a Bibliában maga az Isten szólal meg, mintegy kinyilat-
koztatásként. A Biblia írói tehát Isten szavát, üzeneteit írták le könyveikbe, hiszen Is-
ten lelkével maga vezette irányította e könyvek íróit. Ezért bár a reklámban elhang-
zó szöveg nem szó szerint a Bibliából vett idézet volt és nem tartalmazott azt paro-
dizáló elemeket, mégis azáltal, hogy követte annak stílusát, illetőleg az abban szerep-
lő teremtéstörténetet dolgozta fel egy hetilap népszerűsítése céljából, sérthette a ke-
resztény hívők vallásos meggyőződését, érzületét, elsősorban azért, mert az általuk 

„Szentként”, alapkönyvként tisztelt Bibliát nem arra méltó vallásos, esetleg művészi 
célra használta fel a műsorszolgáltató.” Márpedig a Médiatörvény 10. § (7) bekezdése 
tiltja a vallási meggyőződést sértő reklám közzétételét. 

Az ORTT többsége az ügy újbóli megítélésekor jogszabálysértőnek minősítette a 
korábbi határozatot, mert az nem vette figyelembe a lelkiismereti és vallásszabadság, 
valamint a véleménynyilvánítás szabadságának az Alkotmányban, a törvényekben, az 
alkotmánybírósági gyakorlatban és az európai joggyakorlatban érvényesülő szabálya-
it és elveit, melyek alapján pedig a Médiatörvény rendelkezésének tartalma megha-
tározható. Ennek értelmében az új határozat rámutat arra, hogy az egyházaktól elvá-
lasztott, világnézetileg semleges állam hatósági döntései törvényesen nem alapulhat-
nak valamely felekezet tanításán. 

A visszavonó határozat indokolása a Médiatörvény vizsgált rendelkezésének értel-
mezésében az alapjogi megfontolásoknak tulajdonít döntő jelentőséget. Az ORTT ál-
láspontja szerint egyfelől indokolható az a korlátozás, hogy a rádióban és a televízió-
ban a reklám nem sértheti a vallási meggyőződést, hiszen a reklám-közlés célja rend-
szerint az, hogy termékek és szolgáltatások fogyasztására vegyen rá, nem pedig az 
igazság keresése, a közjó szolgálata, a demokratikus párbeszéd, pedig az akár a blasz-
fémiáig elmenő közléseket épp ezen célok legitimálják, de a kereskedelmi szólás sza-
badsága mögött álló indokok már nem. Másfelől a szólásszabadság korlátozása csak 
addig a mértékig alkotmányos, ameddig törvényes célja azt feltétlenül indokolttá te-
szi, ez pedig a rendelkezést szűk körben teszi alkalmazhatóvá. A „vallási meggyőző-
dést sértő reklám” tilalma nem az egyes egyének szubjektív meggyőződését védi, hi-
szen erre a meggyőződések sokfélesége miatt egyébként is alkalmatlan lenne. A szó-
ban forgó reklám újraértékelése során az ORTT kifejti, hogy a Biblia tanításait az azt 
tanulmányozó személyek, közösségek, felekezetek egymástól jelentős mértékben el-
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térően értelmezik, ezért elvileg sem lehet megegyezés közöttük abban, hogy mely 
utalás vagy felhasználás sértő, és mely nem az, illetve pontosan hol húzódik ez a ha-
tár. A határt semleges érvek alapján kell meghatározni. Az európai kultúrkincsnek a 
Biblia alapvető része, melyre a közbeszéd is gyakran, olykor nem is tudatosan, utal. 
Ez a felvilágosodás fordulata óta minden beszédmódnak, ide értve a modern korban 
akár a reklámot is, sajátja. Vallási utalásokat, szakrális attribútumokat hagyományo-
san rendszeresen tartalmaznak a reklámok. Valamely szakrális tárgy, szöveg vagy tör-
ténet puszta átemelése profán környezetbe önmagában még nem minősül a Média-
törvény 10. § (7) bekezdésbe ütközőnek, így az idézett reklámszöveg is a törvényes-
ség határán belül marad. Rámutat ugyanakkor a határozat arra, hogy ezeket a rek-
lámokat igen gyakran érezzük ellentétesnek a közízléssel, ám az ezekkel szembeni 
fellépés nem hatósági, hanem például az önszabályozó szervezetekre háruló feladat. 

Budapest, 2008. október 15.

sajtóközlemény - az ortt működése nyilvánosságának növelése
Az Országos Rádió és Televízió Testület annak érdekében, hogy működéséről a nyil-
vánosság teljes körűen tájékozódhasson, 2008. november elejétől az ülésein készített 
hangfelvétel alapján szó szerinti jegyzőkönyveket készít. E jegyzőkönyv, amely nem 
tartalmaz törvény által védett adatokat, a közérdekű adatok megismerésére vonat-
kozó szabályok szerint az ORTT honlapján bárki által hozzáférhető lesz.

Budapest, 2008. október 30.

sajtóközlemény - az adatvédelmi biztos és az ortt elnökének közös sajtóköz-
leménye a televíziós kibeszélő show-k vizsgálatáról
Dr. Jóri András adatvédelmi biztos és Dr. Majtényi László az Országos Rádió és Televí-
zió Testület elnöke találkozóján megállapodott abban, hogy a két szerv összehangolt 
vizsgálatokat indít a kereskedelmi televíziók által hétköznap délutánonként sugár-
zott ún. kibeszélő show-k működése jogszerűségének ellenőrzésére. 

Az utóbbi időszakban ismét nagy számban érkeztek állampolgári panaszok az 
ORTT-hez, amelyek a szóban forgó műsorok készítésének módszereit kifogásolják. 
A panaszok arról szólnak, hogy a műsorokban résztvevő személyeket olykor meg-
tévesztéssel, személyiségi jogaikat megsértve veszik rá a szereplésre. Vizsgálandó to-
vábbá, hogy a műsorba kerülő egyes adások nem sértik-e az emberi méltóság tiszte-
letének és a magánélet sérthetetlenségének alkotmányos követelményeit. 

A felek egyetértettek abban, hogy az ORTT és az adatvédelmi biztos hatáskörei 
egymást kiegészítik, így a közös fellépés az esetleges jogsérelmek eredményesebb 
orvoslásához vezethet. A két szerv önálló eljárásának összehangolásáról a munkatár-
sak a napokban egyeztetnek. 

Budapest, 2008. november 6.
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sajtóközlemény - az ortt a digitális átállásban felelősséget viselő szervek 
együttműködését sürgeti
Az Országos Rádió és Televízió Testület levélben fordult a digitális átállás állami finan-
szírozásában érintett szervekhez – a Kormányhoz, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz 
és a Gazdasági Versenyhivatalhoz – annak érdekében, hogy kezdődjenek egyezteté-
sek az átállásra szánt közpénzek hatékony felhasználásáról. Az ORTT hangsúlyozza, 
hogy a digitális átállás folyamata abba a szakaszba érkezett, amikor nem halogatha-
tó az állami szereplők összehangolt fellépése. A digitális földfelszíni sugárzás közeljö-
vőben várható megindítása sürgetővé teszi a rendelkezésre álló források egyeztetett 
felhasználását. Az ORTT álláspontja szerint a sikeres átállás az érintett állami szerep-
lők együttműködésével valósulhat csak meg, ezért a levélben a médiahatóság egyez-
tető fórum létrehozására tett javaslatot. Az egyeztető fórum feladata lehet többek 
között a rendelkezésre álló források pontos számbavétele, éves akciótervek készíté-
se, valamint a közösen kijelölt célok elérését segítő támogatási programok megha-
tározása. 

Budapest, 2008. november 24.

sajtóközlemény - megnyílik a nyilvánosság számára az ortt rádiós és televízi-
ós adattára
Az ORTT kötelessége a hazai műsorszolgáltatók programfolyamának ellenőrzése, 
ezért a felvételek megőrzésére kötelező. 

Az adattár nyilvánosság számára elérhetővé tételével páratlan audiovizuális média-
tár nyílik meg az érdeklődők előtt. Az ORTT médiatartalmai között nemcsak a jelen-
tősebb országos, de a helyi médiumok is megtalálhatóak. A rögzített műsorszolgál-
tatók egynapos átfutási idővel válnak hozzáférhetővé. A kutatók a – rendelkezésre 
álló műsorszintű keresés útján – a program pontos sugárzási időpontja nélkül is meg-
találhatják a keresett műsorszámot, továbbá elemzéseinket, adattárainkat is. Ingye-
nes szolgáltatásunk egyedülálló információkkal elégítheti ki a közönség kíváncsiságát. 

Budapest, 2008. november 27.

sajtóközlemény – tudatos médiafogyasztás 
a gyerekek védelmében a szülőket szólítja meg az ortt kampánya
A karácsonyi ünnepeket követően indul az Országos Rádió és Televízió Testület 
(ORTT) nagyszabású, öt héten át tartó kampánya, amelyet a hazai televíziókban és 
online felületeken láthat majd a közönség. 

Három éles hangvételű, szinte drámai szpotot mutatnak majd be a televíziók. A 
szpotok a szülők figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy van felelősségük abban, 
hogy milyen tartalmakhoz engedik hozzáférni gyermeküket, és hogy részt kell vállal-
niuk a média által közvetített üzenetek értelmezésében, feldolgozásában, hogy ezzel 
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segítsék kiskorú gyermeküket. Az ORTT célja, hogy felrázza a hazai közönséget, és 
ráirányítsa a szülők, tanárok nevelők figyelmét a kiskorúak médiafogyasztásával kap-
csolatos felelősségükre. 

Magyarországon a gyermekek naponta legalább három órát töltenek tévénézéssel, 
a tizenkét év alattiak ennél is többet. Az ORTT és az AGB Nielsen Médiakutató Kft 
adatai szerint a tizenkét éven aluliaknak tizennégy százaléka nézi a műsorokat fel-
nőtt felügyelete nélkül esténként! 

Az első szpotban egy, a televíziót egyedül néző gyermek félelmeivel szembesülhe-
tünk. A második és a harmadik szpot a televízió által közvetített erőszakos, illetve 
szexualitást hangsúlyozó minták beépülését mutatja be. 

A hazai médiában szokatlanul erős hangvételű társadalmi célú filmeket – a média-
törvény kiskorúak védelméről szóló rendelkezéseit betartva - besorolás szerint csak 
21 óra után közvetíthetik a csatornák. Ennek oka, hogy a szpotok tartalma kizáró-
lag felnőtteknek szól. Az ORTT által felkért műsorszolgáltatók pozitívan fogadták az 
ORTT megkeresését, és – egyetértve a kezdeményezéssel – közzéteszik a kisfilmeket. 
Az ORTT továbbra is örömmel fogadja a televíziós műsorszolgáltatók és online por-
tálok jelentkezését a kampányfilmek közzétételére. 

Az Európai Unió finanszírozásában készült kreatív szpotokat a román elektronikus 
médiát felügyelő Nemzeti Audiovizuális Tanács (CNA) az ORTT kérésére adta át su-
gárzásra. A kiskorúak védelmét célzó „Ne hagyd, hogy a televízió nevelje fel a gye-
reket!” szlogennel futó három reklámfilmet, Romániában a műsorszolgáltatók közel 
2000 alkalommal sugározták, és a kampány a lakosság kb. 60 százalékához jutott el, 
jelentős társadalmi sikert kiváltva. 

A magyarországi kampányra a két hatóság közötti december közepén aláírt együtt-
működési megállapodás aláírását követően kerül sor. 

Budapest, 2008. december 27.
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rövidíTések jegyzéke

AB Alkotmánybíróság
ABH Alkotmánybírósági Határozat
AKTI Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
AMR Average minute rating – súlyozott nézettség a teljes lakosság körében
ATS A műsor egy nézőjére jutó nézett időszázalékos aránya
ÁPF Általános Pályázati Feltételek
BH Bírósági Határozatok
CNA Román Médiahatóság
CSA Conseil Superior de l’Audiovisuel (Francia Médiahatóság)
DAR Az ORTT Digitális Adattára
DÁS Digitális Átállási Stratégia
DTT Digitális Földfelszíni Televízió
Dtv.  a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. tör-

vény
DVB-T Digitális földfelszíni televízió szabvány
DVB-S Digitális műholdas televízió szabvány
Grtv.  A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. és a 2008. évi XLVIII. 

törvény
GVH Gazdasági Versenyhivatal
HD High Definition (nagy felbontás)
Iroda Az ORTT Irodája
NAMS Nemzeti Audiovizuális Média Sratégia
NFH Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NHH Nemzeti Hírközlési Hatóság
ORTT Országos Rádió és Televízió Testület
PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Rttv. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
SD Standard Definition (normál felbontás)
SHR Közönségarány
Testület Országos Rádió és Televízió Testület
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