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„a környezet megváltoztatásával a média egyedi 
arányokat létesít érzékeink között. Bármely ér-
zékünk kiterjesztése megváltoztatja gondolko-
dásunk és cselekedeteink módját.”

marshall mcluhan

marshall mcluhan, a technológiai determinizmus atyja azt 
mondja, hogy az emberek gondolkodását, viselkedését az 
határozza meg, hogy milyen médiumon keresztül szemlé-
lik a körülöttük lévő világot. ma, amikor azt látjuk, hogy az 
újmédiás eszközök használata egészen megváltoztatja az 
új generációk életszemléletét, különösen igaznak hangzik 
ez a megállapítás. a ma gyermekei okoseszközeik segít-
ségével pár másodperc alatt hozzájuthatnak azokhoz az 
adatokhoz, amelyekre szükségük van.

ebben a dinamikusan fejlődő és a szemünk láttára meg-
változó környezetben a Nemzeti média- és Hírközlési Ha-
tóság médiatanácsának mint a magyar média felügyeletét 
ellátó szervezetnek egyik fő feladata, hogy folyamatosan 
nyomon kövesse ezt az átalakulást, és döntéseivel, a jog-
szabályok következetes alkalmazásával proaktívan legyen 
képes támogatni a fejlődést.

2015 során a testület 1705 határozatot hozott. a szólás- 
és véleményszabadsággal kapcsolatos testületi döntések 
nagy közérdeklődésre tartanak számot, ami érthető, mivel 
ez a terület a média alapvető funkcióját és legérzékenyebb 
pontját egyszerre érinti. a médiaszolgáltatók egyre inkább 
jogkövetésre törekszenek ezen a területen is, így 2015-
ben mindössze 9 esetben indított eljárást a médiatanács 
gyűlöletbeszéddel vagy az emberi méltóság megsértésével 
kapcsolatos ügyben, és csupán egyszer talált jogsértőnek 
egy műsorszámot.

az egyik legfontosabb, a médiában hátrányos helyzetű-
nek számító csoport védelmében, a kiskorúakra káros tar-
talmak visszaszorítása ügyében szintén pozitív tendenciáról 
beszélhetünk: 2015-ben mindössze 10 ilyen ügyben hozott 
határozatot a testület. a bejelentések alacsony száma azt 
jelzi, hogy a gyermekvédelem, valamint a szólásszabadság-
gal kapcsolatos jogszabályok betartása nemcsak a testület, 
hanem a médiaszolgáltatók számára is fontos vállalás.

ahogyan fontos vállalás a műsorszámok akadálymen-
tesítése is a siket és nagyothalló nézők számára. előre-
mutató, hogy 2015-ben az ellenőrzött napokon vetített 

műsorszámok 77 százalékát látták el felirattal vagy jelnyel-
vi tolmáccsal. ez az eredmény 9,6 százalékos növekedést 
jelent 2014-hez viszonyítva.

a médiatanács a magyar média mecenatúra program-
ban 2011 óta támogatja a médiaszolgáltatók működését 
és független magyar filmesek alkotásainak elkészülését. 
a kezdetektől csaknem 6,5 milliárd, 2015-ben pedig 1,06 
milliárd forintot költött a testület médiaszolgáltatók támo-
gatására. a filmes támogatások tekintetében is impozáns 
a szám, 2011 óta csaknem 7 milliárd, 2015-ben pedig 1,8 
milliárd forint jutott médiatartalmak előállítására, aminek 
köszönhetően 189 alkotás készítése kezdődhetett meg 
ebben az évben.

a médiatartalmaknak nemcsak az előállítását, ha-
nem a nézőkhöz való eljutását is ösztönzi a médiatanács. 
2015-ben második alkalommal rendezte meg a testület 
a kVÓTaFórumot, amelyen ismét lehetőség nyílt a mecena-
túraprogram által támogatott filmes alkotók és a hazai te-
levíziós döntéshozók találkozójára. a rendezvényen a mé-
diaszolgáltatók képviselői arról tájékozódhattak, hogyan 
teljesíthetik kvótakötelezettségüket a legfrissebb igényes 
hazai alkotások műsorra tűzésével, az alkotóknak pedig 
kötetlen formában nyílt módjuk a mecenatúraprogramban 
elkészített alkotásaik népszerűsítésére a hazai médiumok 
döntéshozóinál.

a magyar média mecenatúra program filmjei nemcsak 
a televíziónézőknek, hanem neves fesztiválok közönsé-
gének is kedvenceivé váltak. a nívós felhozatal indokolttá 
tette, hogy a médiatanács alapítson egy olyan díjat, amely 
kifejezetten a mecenatúraprogramban támogatott fil-
mek elismerését tűzi ki célul. a mecenatúra Díjátadón hat 
kategóriában díjazta a testület a legjobbakat, elismerve 
a tehetséges művészek kreativitását és minőségre való 
törekvését. Büszke vagyok arra, hogy a médiatanács biztos 
pénzügyi alapok megteremtésével tudja elősegíteni az al-
kotók kreatív munkáját, legyen szó online felületről, televí-
ziós képernyőről vagy rádiós frekvencián hallható műsorról.
Bár mcluhan elmélete a technológia meghatározó erejéről 
igazolódni látszik, beszámolónkból kiderül, hogy az igényes 
tartalmak előállítása és a médiafelügyelet hatékonysága 
nem médiumfüggő.

Dr. karaS moNIka
elnök

Nemzeti média- és Hírközlési Hatóság

elnÖkI kÖSzÖnTő
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1. A MŰKÖDÉS SZEMÉlYI ÉS TÁRGYI FElTÉTElEI

1.1. A működés személyi feltételei
az országgyűlés döntésének megfelelően, 2010. október 11-én megalakult az NmHH au-
tonóm szerveként működő médiatanács. a médiatanács önálló jogi személy, amely az or-
szággyűlés felügyelete alatt áll. a testület függetlenségének további garanciája, hogy elnö-
kének és tagjainak megválasztásához széles parlamenti konszenzus, a jelen lévő képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges. a médiatanács és tagjai csak a törvénynek vannak 
alárendelve, tevékenységük körében nem utasíthatók. a testületben minden tag egy szava-
zattal rendelkezik. a médiatanács 9 évre megválasztott 5 tagból álló testületének jelenlegi 
elnöke dr. karas monika. a testület további tagjai: dr. Vass Ágnes, dr. auer jános, dr. kollarik 
Tamás és dr. koltay andrás.

1.2. A Médiatanács tagjai
Dr. Karas Monika – elnök
jogi tanulmányait az arany jános gimnázium angol tagozatának elvégzése után 1980-ban 
kezdte meg az eötvös loránd Tudományegyetem Állam- és jogtudományi karán, ahol „sum-
ma cum laude” minősítéssel kapta meg diplomáját 1985-ben. Három évvel később letette 
a jogi szakvizsgát, majd 1994-ben ügyvédi esküt tett. Német és orosz nyelvből középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik. az 1990-es években a Hírlapkiadó Vállalat jogtanácsosaként, 
majd vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Ügyvédi irodája számos kiadó és média-
szolgáltató jogi képviseletét látta el a demokratikus magyarország új sajtó-intézmény-
rendszerének kialakulását követően. 1999 és 2002 között az orTT Panaszbizottságának 
elnöke, 2000 és 2005 között a Szerzői jogi Szakértő Testület tagja volt. 2002-ben egy évre 
a Budapesti Ügyvédi kamara fegyelmi bizottságának tagjává választották. 2008 és 2012 
között tagként vett részt a magyar lapkiadók egyesületének munkájában, valamint elnökségi 
tagként segítette a magyar lapkiadók reprográfiai egyesületének tevékenységét. Férjezett, 
két fiú édesanyja.

a méDIaTanÁCS 
mŰkÖDéSe1
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Dr. Vass Ágnes
1966. január 10-én született Debrecenben. 1991-ben az eötvös loránd Tudományegyetem 
Állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát, 2005 és 2007 között a Pázmány Péter 
katolikus egyetem jog- és Államtudományi karán európa-jogi szakjogász képzésben vett 
részt. 1996-ban egyéni ügyvédként kezdte tevékenységét, majd 1997-ben megalapította 
a Vass és murányi Ügyvédi Irodát. Ügyvédként elsősorban gazdasági társaságok képvi-
seletét látta el. 2002-ben a Hungexpo reklám marketingkommunikációs rt. és a Hungax 
Virtuális kiállítást Szervező és kereskedelmi kft., 2002 és 2004 között a Hungexpo rt. jogi 
képviselőjeként járt el.

Dr. Auer János
1958. április 15-én született Budapesten. az eötvös loránd Tudományegyetem Állam- és 
jogtudományi karán szerzett diplomát, majd ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsgát tett. 1982 
és 1987 között a maHarT magyar Hajózási rt. jogi előadója, 1987–1988-ban a merkur 
Személygépkocsi értékesítő Vállalat jogtanácsosa, 1988 és 1992 között a maHarT jog-
tanácsosa, 1992 és 1998 között a WeSTel rádiótelefon kft. jogtanácsosa volt. 1998 és 
2001 között egyéni ügyvéd, 2001 és 2010 között a WeSTel mobil Távközlési rt., a T-mobile 
magyarország rt., a magyar Telekom Nyrt. jogtanácsosa volt.

Dr. Kollarik Tamás
az elTe radnóti miklós gimnáziumában érettségizett. 1998-ban diplomázott az eötvös 
loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának történelem szakán, illetve az 
Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező szakon, 2004-ben jogi diplomát szerzett. 
1998-tól a miniszterelnöki Hivatalban dolgozott főtanácsadóként, majd 2002-től nyolc 
éven át képviselő volt Budapest-zugló Önkormányzatánál. Több éven át a Budapest Film 
zrt. felügyelőbizottságának tagja. könyvkiadóként, producerként, gyártásvezetőként, ötlet-
gazdaként, forgatókönyvíróként, szerkesztőként és szakértőként számos könyv, DVD, do-
kumentum- és reklámfilm megalkotásában vett részt. 2010-ben a Neumann jános Digitális 
könyvtár és multimédia központ Nonprofit kft. ügyvezetőjévé választották, 2010 és 2012 
között a Nemzeti audiovizuális archívum (NaVa), majd 2012 és 2015 között a Bűvösvölgy 
médiaértés-oktató központ vezetője. 2011 óta a médiatanács által üzemeltetett magyar 
média mecenatúra program koordinátora is egyben.

Dr. Koltay András
1999–2000 között a kent Institute-ban tanult Sydney-ben, ausztráliában, ahol Business 
management diplomát szerzett. a Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudo-
mányi karán 2002-ben végzett. 2003-ban a strasbourgi emberi jogok Nemzetközi Intéze-
tében tanult, ahol a Nemzetközi emberi jogok kurzuson szerzett diplomát. 2005–2006-ban 
a University College london, Faculty of law mesterképzésén vett részt, ahol ll.m. fokozatot 
szerzett. PhD-fokozatát a Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudományi kar 
doktori iskolájában szerezte 2008-ban. 2002 óta a Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és 
Államtudományi karának oktatója, jelenleg egyetemi docens a magánjogi és kereskedelmi 
jogi Tanszéken. 2008 óta a Szent Ignác jezsuita Szakkollégium tanára. kutatási területe 
a szólásszabadság, a sajtó- és médiajog, a személyiségi jogok, a kommunikációs alapjogok. 
2006 óta a Pázmány Péter katolikus egyetem jog- és Államtudományi kar tudományos 
folyóirata, a Iustum aequum Salutare szerkesztője. 2012 óta az In medias res médiatudo-
mányi folyóirat felelős szerkesztője. 2007 óta a rákóczi Szövetség elnökségi tagja. 2009-ben 
jelent meg „A szólásszabadság alapvonalai” című monográfiája. 2009–2010 között az mTV 
közalapítvány kuratóriumának Fidesz által delegált elnökségi tagja volt. 

1.3. A Médiatanács működésének tárgyi feltételei
az NmHH médiatanácsának megalakulása óta az NmHH 
hivatali szervezete biztosítja a médiatanács tagjainak, il-
letve a médiatanács Titkárságának a megfelelő elhelyezé-
si körülményeket, és az igény szerinti, korszerű irodatech-
nikai felszereltséget. a médiatanács elnökének a hivatali 
munkavégzéshez szükséges elhelyezési körülményeket 
az NmHH központi telephelyén, a Budapest I. kerület, ost-
rom utca 23–25. szám alatti székházban alakították ki. 
a médiatanács és a támogató apparátus a Budapest VIII. 
kerület, reviczky u. 5. szám alatti irodaházban található. 
a médiatanács tagjai feladataik ellátása során többségé-
ben a jogelőd orTT részére 2009-ben beszerzett közép-
kategóriás személygépkocsikat használják.

2. A JOGI KÖRnYEZET VÁlTOZÁSAI 
2015-BEn

I. a hazai jog alapját képező, 2012. január 1-jén hatályba 
lépett alaptörvényt 2015-ben nem érintette módosítás.

II. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 
rendelkezései sem változtak 2015-ben.

III. az mttv. rendelkezéseit több ponton érintette 
a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra 
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi 
CVII. törvény, amely részben 2015. január 1-jei, részben 
pedig július 1-jei hatállyal eredményezett változásokat.

a törvénymódosítás előzményeként megemlítendő, 
hogy a 2011. január 1-jén hatályba lépett médiaszabá-
lyozásnak a közmédia rendszerét érintő szabályozása 
a közszolgálati feladatok ellátását négy önálló gazdasági 
társaságként működő közszolgálati médiaszolgáltató fel-
adatkörébe utalta (magyar Televízió Nonprofit zrt., magyar 
rádió Nonprofit zrt., magyar Távirati Iroda Nonprofit zrt. 
és Duna Televízió Nonprofit zrt.). 

a jogalkotó 2015. július 1-jei hatállyal döntött a ma-
gyar Televízió Nonprofit zrt., a magyar rádió Nonprofit zrt. 
és a magyar Távirati Iroda Nonprofit zrt. beolvasztásáról 
a Duna Televízió Nonprofit zrt.-be, így ennek az egyesü-
lésnek az eredményeképpen létrejött a Duna médiaszol-
gáltató zártkörűen működő Nonprofit részvénytársaság, 
amely egyedüli közszolgálati médiaszolgáltatóként foly-
tatja tevékenységét.

A) A közmédia rendszerének átalakításával 
összefüggő érdemi módosítások az Mttv.-ben
a közszolgálati médiavagyonra és az archívumra vonatko-
zó szabályok módosulása mellett a jogalkotó 2015. január 
1-jétől bevezette a stratégiai tervezés követelményét 
a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben. az mttv. új 
100/B. §-a az európai gyakorlatban bevett és hatékonyan 
működő közszolgálati értékteszt megalapozását szolgálja, 
amelynek értelmében a közszolgálati médiaszolgáltató 
valamennyi – így a már működő, illetve az indítani kívánt új 

– szolgáltatása tekintetében rendszeresen vizsgálni kell, 
hogy az mennyiben tesz eleget a közmédiával szemben 
támasztott törvényi és egyéb követelményeknek.

a jogszabályváltozás a közszolgálati médiaszolgáltatás 
finanszírozására és gazdálkodására vonatkozó rendel-
kezéseket is érintette, a közszolgálati médiaszolgálta-
tók egyesülése következtében ugyanis a közszolgálati 
költségvetési Tanács hatáskörének és összetételének 
újragondolása vált szükségessé.

a közszolgálati médiaszolgáltatással szemben tá-
masztott legfontosabb társadalmi elvárások között 
megfogalmazott alapelvek érvényesülése érdekében 
a jogalkotó speciális munkajogi szabályokat fogalmazott 
meg a közszolgálati médiaszolgáltatás rendszerében dol-
gozókra vonatkozóan (108/a–B. §).

a jogalkotó beiktatta az mttv. 137. § (3a)–(3b) bekez-
déseit, amivel egyértelműsítette azt a gyakorlatban már 
korábban is valamennyi érdekelt által elfogadott helyzetet, 
miszerint az alap támogatási tevékenysége nem minősül 
az általános forgalmi adóra vonatkozó törvény hatálya alá 
tartozó tevékenységnek.

a módosítás révén új rendelkezések kerültek az 
mttv.-be „az alap állami vagyonnal való gazdálkodása” 
cím alatt, amely – egyértelműen elhatárolható módon – 
meghatározza az alaphoz tartozó állami vagyont, rögzíti 
továbbá, hogy az alap az állam nevében alapított gazda-
sági társaságok vonatkozásában is tulajdonosi jogokat 
gyakorol, egyúttal nevesíti, hogy a vagyoni kör funkciója 
a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása.

a fogalommeghatározások között a törvény – a köz-
szolgálati médiaszolgáltató, illetve a közszolgálati média-
vagyon fogalma mellett – módosította a közszolgálati 
médiaszolgáltatás definícióját. a definíció így taxatíve fel-
sorolja, hogy milyen szolgáltatástípusok tartoznak ebbe 
a kategóriába: az audiovizuális és rádiós médiaszolgálta-
tás mellett a hírügynökségi szolgáltatás és az internetes 
úton elérhetővé tett médiatartalmak szolgáltatása. 
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díjként elszámolt külső szakértői díjak fedezetét, vala-
mint a társszabályozási szervezetek részére adott egyéb 
működési célú támogatásokat tartalmazza.

Személyi juttatások
2015-ben külső személyi juttatásként 70,4 millió forint 
tisztelet- és megbízási díjat fizetett ki a médiatanács 
a tagok és a szakértők részére, amely a módosított elő-
irányzat 85,7%-a.

A munkaadókat terhelő járulékok
a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási 
adó és járulék 19,2 millió forint volt.

Dologi kiadások
a médiatanács 2015-ben felmerült dologi kiadásai 
315,2 millió forint összeggel teljesültek, amelyből 308,6 
millió forint a médiatanács költségvetésen kívüli bevéte-
leinek áfaösszege, amelyet a Nemzeti adó- és Vámhivatal 
részére fizetett ki a testület.

Egyéb működési célú kiadás
a társszabályozási működés finanszírozására – együtt-
működési megállapodások keretében – átutalt összeg 
12,1 millió forint volt. 

a 2014. évi zárszámadási törvényben kapott felhatal-
mazás alapján a 2014-ben képződött 54,1 millió forint 
pénzmaradványt 2015-ben a médiatanács átutalta a ha-
tóságnak, ahol tartalékképzésként számolták el.

a tényleges kiadások a fentiek alapján 471,0 millió fo-
rintban teljesültek, ebből következően a 2015-ös várható 
pénzmaradvány 80,1 millió forint.

A költségvetésen kívüli bevételekkel kapcsolatos 
kiadások
a költségvetésen kívüli kiadások összege – a médiaszol-
gáltatási díjak, a frekvencia- és támogatási pályázati díjak, 
a kötbér, a bírság és a késedelmi kamat továbbutalása 
az alapnak, illetve az áfa befizetése a költségvetésnek – 
a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknél 21,0 millió 
forinttal kevesebb volt, ami az év végi áthúzódó utalások-
kal magyarázható. Összességében a kiadási előirányzatok 
a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, mi-
nimális, 3,4%-os túlteljesítéssel.

a fenti adatok nem auditáltak, a végleges adatokat – el-
fogadás után – a zárszámadási törvény tartalmazza majd.

4.2. A 2015-ös költségvetés végrehajtása
4.2.1. A működési és a költségvetésen kívüli bevételek 
alakulása
az országgyűlés a 2014. évi lXIV. törvényben hagy-
ta jóvá a médiatanács 2015-ös költségvetését. a tör-
vény a költségvetés kiadási, illetve bevételi főösszegét 
173,9 millió forintban határozta meg. a bevétel döntően 
az alaptól kapott működési célú támogatás. az előzetes 
adatok szerint 2015-ben egy teljes havi finanszírozás-
sal nagyobb összegben – 188,4 millió forinttal – telje-
sült ez az előirányzat, tekintettel arra, hogy 2015 végén 
pénzforgalmilag teljesült mind a 2015. decemberi, mind 
pedig a 2016. januári támogatás. a módosított bevételi 
előirányzat 598,8 millió forinttal teljesült, köszönhetően 
annak az emelésnek, amely az országgyűlés által jóvá-
hagyott 101,8 millió forint – 54,1 millió forint 2014-es, to-
vábbá 47,7 millió forint korábbi évekre vonatkozó – pénz-
maradvány összegével, valamint a költségvetésen kívüli 
bevételek után fizetendő áfa összegével – 308,6 millió 
forinttal – teljesült. a jelentős növekmény oka, hogy az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) korm. 
rendelet módosításának megfelelően a médiatanács 
a költségvetésen kívüli bevételek után fizetendő áfa ösz-
szegét is kimutatta működési költségvetésében.

a hatóság egységes költségvetéséről szóló fenti tör-
vény a médiatanács kezelésében lévő költségvetésen 
kívüli kiadási és bevételi előirányzatot 1433,9 millió fo-
rintban határozta meg. a médiatanács nevében kiszám-
lázott médiaszolgáltatási díjak, frekvencia- és támogatási 
pályázati díjak, valamint bírságok, kötbérek és késedelmi 
kamatok költségvetésen kívüli bevételként 1193,6 mil-
lió forintban realizálódtak 2015-ben. a jelentős eltérés 
oka a korábban említett áfabesorolás változása. a tel-
jes bevételi előirányzatból a médiaszolgáltatásidíj-be-
vétel 1102,2 millió forint, a frekvenciapályázatidíj-be-
vétel 4,6 millió forint, a támogatási pályázati díjbevétel 
36,4 millió forint, a kötbér-, a bírság- és a késedelmika-
mat-bevétel pedig 38,4 millió forint volt. Bankköltség-
térítésre 1,0 millió forint volt az elszámolt bevétel.

4.2.2. A működési és a költségvetésen kívüli kiadások 
alakulása

Működési kiadások
a médiatanács 641/2011. (V. 18.) számú határozata 
alapján az NmHH Hivatala a hatóság költségvetésé-
ben számolja el a médiatanács felmerült napi kiadásait. 
a médiatanács költségvetése csak a személyi jutta-
tást, a munkaadókat terhelő járulékokat, a vállalkozási 

B) A közmédia rendszerének átalakulásához 
közvetetten kapcsolódó jogszabályi változások
a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása a jogszabályok szerint köteles évi 
teljes műsoridejének egy részét tőle független műsor-
készítővel készíttetni, vagy egy műsorkészítőtől olyan 
művet beszerezni, amely öt évnél nem régebben készült, 
és európai. ezt a kötelező arányt a jogalkotó 25 száza-
lékról 15 százalékra mérsékelte.

Ugyancsak a műsorkvóta-kötelezettségeket érintette 
az a módosítás, amelynek értelmében az öt évnél nem 
régebbi művek fogalmát az mttv. 21. § (3) bekezdésében 
kiterjesztette azokra az 1990 előtt rögzített zenei felvé-
telekre is, amelyek hangminőségét digitális eszközökkel 
a közzétételtől számítva öt évnél nem régebben javították.

az országgyűlés hatályon kívül helyezte azt az előírást, 
amely szerint a közszolgálati és a közösségi médiaszol-
gáltatóknak kétóránként két perc műsoridőt közérdekű 
közlemények közzétételére kellett fenntartaniuk.

a jogalkotó az mttv. hallássérültek számára hozzá-
férhető műsorszámokkal szemben támasztott követel-
ményeit is módosította. ennek értelmében a feliratozás 
csak abban az esetben tartalmazhatja a műsorszámban 
elhangzottak rövidített összefoglalóját, amennyiben a fel-
irat – terjedelmére tekintettel – az elhangzottak követé-
sét nem tenné lehetővé. az élő műsorok feliratozásának 
nehézségeire tekintettel továbbá az mttv. előírja, hogy 
a feliratnak „észszerűen elvárható módon pontosnak” és 
a képernyő történéseivel szinkronban állónak kell lennie.

a műsorszámok továbbítási kötelezettségével kap-
csolatos szabályok között a jogalkotó rögzítette, hogy 
a műsorterjesztő a közszolgálati médiaszolgáltató ösz-
szesen négy lineáris audiovizuális, valamint három li-
neáris rádiós médiaszolgáltatását köteles továbbítani. 
a digitális átviteli rendszert üzemeltető műsorterjesztő 
a közszolgálati médiaszolgáltató további két lineáris au-
diovizuális médiaszolgáltatásának továbbítására köteles. 
a műsorterjesztőt 2015. július 1. napjától két további kö-
telezettség terheli a közszolgálati médiaszolgáltatások 
vonatkozásában. egyfelől, amennyiben a műsorterjesztő 
az adott átviteli rendszeren HD-minőségű műsort is to-
vábbít, ezen átviteli rendszeren köteles a közszolgálati 
médiaszolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatásait – az 
említett feltételeknek megfelelően – HD-minőségben to-
vábbítani. másrészt pedig a szabályozás a közszolgálati 
audiovizuális médiaszolgáltatások tekintetében előírja, 
hogy a műsorterjesztőnek a néző számára felkínált alap-
beállításként ezeket a szolgáltatásokat a csatornasorrend 
első helyeire kell tennie.

a közszolgálati médiaszolgáltatás mttv.-ben megha-
tározott céljainak megvalósítása érdekében a jogalkotó 
lehetővé tette, hogy az ország és a főváros területén 
szabadon közlekedhessenek azok a járművek, amelyek 
túlsúlyosak, tengelytúlsúlyosak vagy túlméretesek, de az 
mTVa vagy a közszolgálati médiaszolgáltató tartja őket 
üzemben, és a műsorkészítés során használják fel őket.

módosult a közérdekű közlemény mttv. 203. §-ának 27. 
pontjában foglalt meghatározása is, a megrendelői kör az 

„állami fenntartású vagy kezelésű intézmény”-ekkel bővült.

C) Kapcsolódó, technikai módosítások
a közszolgálati média rendszerének átalakulásához kap-
csolódó érdemi módosulások számos ponton az mttv. 
technikai, szükségszerű módosításával jártak. Ilyennek 
tekinthetők a közszolgálati médiaszolgáltatók összeolva-
dásából adódó nyelvtani jellegű korrigálások, az egyesü-
léssel kapcsolatos átmeneti szabályok, illetve a közszol-
gálati kódex módosítására vonatkozó előírások rögzítése.

3. A MŰKÖDÉS STATISZTIKAI ADATAI

a médiatanács 2015-ben 43 alkalommal ülésezett. 
a 43 ülésen 1142 előterjesztést és tájékoztatót tárgyalt 
meg, és ezek alapján 1709 döntést hozott. az 1142 elő-
terjesztésből 320 előterjesztést és tájékoztatót az alap 
nyújtott be, ezek tárgyában 285 döntés született.

4. A MÉDIATAnÁCS PÉnZÜGYI ÉS 
GAZDASÁGI HElYZETE, A 2015-ÖS 
KÖlTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

4.1. A Médiatanács pénzügyi és gazdasági helyzete
a médiatanács autonóm államigazgatási szervként ön-
állóan gazdálkodik, könyvvezetése az államháztartás 
működési rendje szerint történik, számláit a magyar 
Államkincstár vezeti. a médiatanács az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező szerv. az előirányzatok feletti ren-
delkezési jogosultság – a jogszabályok keretein belül 

– kiterjed az előirányzat felhasználására, az elemi költ-
ségvetésben szereplő kiemelt előirányzatokon belüli elő-
irányzat-módosításra, valamint a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításra. a médiatanács éves beszá-
molót készít, amit minden év május 31-ig előterjeszt 
az országgyűlésnek.
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 – james Curran – jean Seaton: Hatalom felelősség nélkül. 
Wolters kluwer, Budapest, 2015.

 – koltay andrás – Nyakas levente (szerk.): Magyar és európai 
médiajog (második, átdolgozott kiadás) Wolters kluwer, 
Budapest, 2015.

 – koltay andrás – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és 
médiajog a 21. század elején 2. Wolters kluwer, Budapest, 
2015.

 – Denis mcQuail: A tömegkommunikáció elmélete. Wolters 
kluwer, Budapest, 2015.

 – john Durham Peters: A mélység tornácán. A szólásszabadság 
és a liberális hagyomány. Wolters kluwer, Budapest, 2015.

 – Paál Vince (szerk.): A magyarországi sajtószabadság 
története 1914–89. Wolters kluwer, Budapest, 2015.

az In medias res szakmai folyóirat immár harmadik éve 
számít a médiaszabályozás és az ahhoz szorosan kap-
csolódó kérdések tudományos gyűjtőhelyének és nyílt 
szakmai fórumának. a folyóiratban – többek között – az 
Intézet keretei között végzett kutatások eredményeit is 
publikálják. a folyóirat 2012 első felében indult, 2015 
júniusában jelent meg a 7. szám (2015/1.), a 8. szám 
(2015/2.) pedig december közepén.

az Intézet céljai közé tartozik, hogy a kutatási ered-
mények publikálása mellett széles szakmai nyilvános-
ság előtt vitassa meg a felmerülő elméleti és gyakorlati 
kérdéseket. az Intézet 2015-ben is számos ilyen tárgyú 
rendezvényt szervezett, illetve vett részt azokon. a konfe-
renciákat esetenként más intézményekkel partnerségben 
szervezte az Intézet.

az Intézet könyvkiadási programján belül meg kell még 
említeni egyrészt a Sajtószabadság és médiajog a 21. század-
ban című, koltay andrás és Török Bernát szerkesztésében 
megjelent kötet második részét, amely a hazai és az euró-
pai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb 
témájú tanulmányok segítségével; másrészt a Magyar és 
európai médiajog című könyv második, átdolgozott kiadását. 
Utóbbi 2012-ben elkészült első kiadása hiánypótló mű volt, 
hiszen az új magyar médiaszabályozást helyezte európai 
keretbe, megvilágítva a terület elméleti és gyakorlati kér-
déseit. az új kiadás az eltelt három évben bekövetkezett 
változásokat kívánta követni. Hasonlóan az első kiadáshoz, 
a munkában az adott részterületet legjobban ismerő szak-
emberek vettek részt mind az NmHH, mind az Intézet, mind 
pedig egyéb intézmények, kutatóhelyek részéről.

az Intézet kiadási programjában 2015-ben a következő 
művek jelentek meg:

 – kiss zoltán – Szivi gabriella: A közszolgálati 
médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási 
pontjai és szabályozási környezete. (médiatudományi 
könyvtár 15.)

 – Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, 
felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében. (2001–
2014) (médiatudományi könyvtár 16.)

 – grad-gyenge anikó: Az audiovizuális archívumok 
szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és 
szerzői jogi rendelkezésekre. (médiatudományi könyvtár 17.)

 – Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, 
felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében. (2001–
2014/2.) (médiatudományi könyvtár 18.)

eredményeképpen 2015 decemberében jelent meg „A saj-
tószabadság története Magyarországon (1914–1989)” című 
kötet. a projekt további célja, hogy az 1848–1989 közti 
magyarországi sajtójogi szabályok és rendelkezések vá-
logatott gyűjteményét tartalmazó adatbázist online is 
elérhetővé, ezáltal kutathatóvá tegye az Intézet honlapján.

a kárpát-medencei médiakutatási projekt négy éve folya-
matosan zajlik, és a négy határon túli magyar régió (kárpát-
alja, erdély, Vajdaság és Felvidék) magyar nyelven (is) működő 
médiaszereplőinek felmérését célozza. egy 2014 végén zaj-
lott kérdőíves lekérdezés nyomán 2015-ben új adatfelvétel 
történt a médiafogyasztás témakörében. a kutatás ezúttal 
kifejezetten a közszolgálati médiumok szemszögéből vizs-
gálta a határon túli magyarság médiafogyasztását, melyet 
az Intézet, az alap és az érintett közmédia-csatornák közö-
sen készítettek elő és finanszíroztak. az elsődleges elemzés 
2015 elejére elkészült, az ezt összegző eredményeket egy 
összefoglaló kötetben publikálta az Intézet, az utóelem-
zésekből pedig 2015 végén egy másik kötet is megjelent. 
2015. június 11-én az Intézet konferenciát rendezett Média 
és identitás II. címmel. az előadások anyagát képező tanul-
mányokból elkészült tanulmánykötet 2016-ban jelent meg.

az Intézet még 2012-ben indította útjára a könyv- és fo-
lyóirat-kiadási programját, melynek célja, hogy a magyaror-
szágon eddig meg nem jelent külföldi szakirodalom magyar 
nyelven is olvashatóvá váljon, valamint hogy a hazai kutatási 
eredmények magyarországon és a nemzetközi tudományos 
életben is elérhetőek, olvashatóak legyenek. az egyes kö-
tetek szakmai gondozását az Intézet munkatársai végzik. 

az Intézet 2015-ben három jelentős külföldi szakiroda-
lom-kötetet jelentetett meg magyar nyelven. john Durham 
Peters a szólásszabadság filozófiai alapvetéseivel foglalkozik 
művében, melyben olyan kérdéseket feszeget, amelyekben 
jellegüknél fogva sehol, még a szólásszabadság alapozásá-
val nálunknál jóval többet időző államokban sem lehet teljes 
egyetértés. james Curran és jean Seaton könyve a kommu-
nikáció- és médiatudomány egyik alapolvasmánya, amely 
a brit sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet történetét 
veszi górcső alá: a korlátok vagy legalábbis a felelősség(ér-
zet) nélküli hatalmat, így a tömegkommunikációs alrendszer 
professzionális intézményeit, a nyilvánosság struktúráját, 
a nyomtatott és az elektronikus sajtó egyes szereplőit. De-
nis mcQuail klasszikus munkája pedig az ismeretek olyan 
tárházát képviseli, amely szinte nélkülözhetetlen, amikor 
a tömegkommunikáció működését, hatásait, kapcsolódását 
a különböző társadalomelméletekhez, viszonyát a hatalom-
hoz, a közmédia szerepét, működésének és elszámoltatha-
tóságának normatív elveit és megannyi egyéb fontos dolgot 
szeretnénk megismerni vagy éppen elemezni.

5. A MÉDIATAnÁCS 
MÉDIATUDOMÁnYI InTÉZETE

a médiatanács médiatudományi Intézete (a továbbiakban: 
Intézet) az mttv. 138. §-a alapján 2011. február 1-jével 
jött létre, a Hivatal önálló szervezeti egységeként. az In-
tézet a médiatanács munkáját segítő szakmai elemzése-
ket és háttérkutatásokat végez, valamint önálló kutatási 
projekteket folytat, szervezetileg a médiatanács Titkár-
ság Főosztályon belül helyezkedik el. az Intézet feladatai 
a törvény alapján a következők:

a) a médiatanács működésének támogatása kutatási és 
elemzési feladatok ellátásával;

b) a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatások 
elvégzése;

c) szakmai kiadványok megjelentetése;
d) szakmai konferenciák szervezése;
e) szakmai segítség nyújtása a közszolgálati kódex 

megalkotásához;
f) egyéb, a médiatanács által az Intézet számára 

meghatározott feladat.

5.1. Az Intézet 2015-ös tevékenysége
az Intézet 2015-ben folytatta a megalakulás évében 
meghatározott és útjára indított főbb kutatásokat. az In-
tézet főbb kutatási irányai az összehasonlító médiajogot, 
a sajtó- és médiatörténetet, a közösségi médiát, illetve 
a kárpát-medencei médiakutatást érintik. 

az összehasonlító médiajogi kutatások eredményeit 
2015-ben a médiatanács szakmai háttéranyagok elké-
szítéséhez, illetve szakmai és más nyilvános fórumokon 
való megjelenésekhez használta fel.

az összehasonlító médiajogi projekt részeként az Inté-
zet saját kiadásában, a médiatudományi könyvtár kere-
tein belül jelent meg grad-gyenge anikó tollából egy audi-
ovizuálismédia-archívumokkal foglalkozó kötet, amelynek 
külön értéke, hogy minden korábbi tanulmánynál jobban 
elmélyed a szerzői jog és a közös jogkezelés elméleti és 
gazdasági összefüggéseiben. Szintén az Intézet kompa-
ratív médiajogi kutatási irányának terméke az az angol 
nyelvű kötet, amely külföldi és magyar szerzők tollából 
származó, médiajogot tárgyaló tanulmányokkal kívánja 
körüljárni a szólásszabadság egyes alapvető kérdéseit.

Hasonlóan az összehasonlító médiajogi kutatások-
hoz, a médiatörténeti kutatások is az Intézet alaptevé-
kenységének részét képezik. az Intézet sajtótörténeti 
kutatási projektje magyar és külföldi média- és szabá-
lyozástörténeti kutatásokat foglal magában. a kutatás Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia  állam- és jogtudományi szekciójához kötődő kiemelkedő hallgatói dolgozatok szerzőit díjazták februárban 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete pályázatán
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a gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmak miatti eljárások 
esetében is kiindulópont, hogy a médiaszabályozás ren-
delkezései nem elsősorban a médiatartalmakban szereplő 
egyének vagy közösségek jogait védik; e célra rendelke-
zésre áll a büntető- és a polgári jogi szabályozás. a média-
hatósági eljárás a megtámadott közösség képviselőinek, 
tagjainak akaratától függetlenül elindulhat – és ez nem 
jelenti a közvetlenül érintettek önrendelkezési jogának 
korlátozását –, mert a szabályozás elsődleges célja 
a demokratikus nyilvánosság védelme. az idézett jog-
szabályhelyek célja, hogy a közönség (a médiatartalmak 
befogadói) számára olyan nyilvánosság álljon rendelke-
zésre, amely tiszteletben tartja az emberek és a közössé-
gek egyenlőségét, egyenlő emberi méltóságát, közvetett 
módon azonban a megtámadott közösségek, illetve azok 
tagjai is védelemben részesülnek. 

az Smtv. 17. §-a a polgárok szabad tájékoztatáshoz 
fűződő jogait [alaptörvény, IX. cikk, (2) bekezdés] is védi 
azáltal, hogy korlátokat határoz meg a közösségek el-
len megfogalmazott vélemények tekintetében. az ily 
módon közvetve védelemben részesített közösségek 
tagjai nagyobb eséllyel vesznek részt a demokratikus 
nyilvánosságban, bátrabban fejezhetik ki véleményüket, 
hiszen a velük szembeni gyűlöletkeltő hangok korlátoz-
hatók. ennek következtében pedig végeredményben a tel-
jes közvélemény sokszínűbbé válhat, valamint a szabad 
tájékoztatáshoz való jog, a nyilvánosságban megjelenő 
vélemények sokszínűségéhez fűződő érdek is hatéko-
nyabban érvényesülhet. 

1. A GYŰlÖlETBESZÉD

az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdése értelmében:
„(1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nem-

zet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy 
bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni 
gyűlölet keltésére.

(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nem-
zet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség 
vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség 
kirekesztésére.”

az alkotmánybíróság a 165/2011. (XII. 20.) számú 
határozatában megállapította az idézett rendelkezések 
alkotmányosságát az alábbi indokok alapján: „a sajtó-
szabadság alapjogának tartalma kettős megalapozottságú: 
a sajtó az egyéni véleménynyilvánítás és a demokratikus 
közvélemény közérdekű ügyekről való tájékoztatása a kö-
zérdekű ügyekkel kapcsolatos véleményformálás alapjoga. 
Fogalmilag kizárt a demokratikus közvélemény kiépítésének, 
fenntartásának eszközeként az olyan médiatartalom, amely 
tagadja a demokrácia intézményes, alapvető jogokhoz kap-
csolódó alapértékeit.”

az alkotmánybíróság a fenti döntésének indokolá-
sában tartotta magát ahhoz a korábbi – gyűlöletkeltés 
tilalmát előíró rendelkezéseinek [rttv. 3. § (2) és (3) be-
kezdések] alkotmányosságáról döntő 1006/B/2001. aB 
határozatban tett – megállapításához, hogy a médiajog-
ban tilalmazott gyűlöletkeltés és a büntetőjogi gyűlöletre 
uszítás azonos mérce szerint ítélendő meg.

a SzÓlÁS-, a Vélemény- 
éS a SajTÓSzaBaDSÁg, 
ValamInT a TÁjékozTaTÁS 
kIegyenSÚlyozoTTSÁgÁnak 
HelyzeTe2
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a médiatartalmakat befogadó közönség védelme érdeké-
ben léphet fel. a közérdekű igényérvényesítés szintje nem 
függ a médiatartalommal érintett személyek számától. 
egyetlen konkrét személyt ért sérelem is alkalmas lehet 
az emberi méltóság kultúrájának, „értékének” megsér-
tésére, noha a hatóság ilyen esetekben sem az egyén, 
hanem a közösség védelme érdekében jár el. 

a rendelkezés érvényesülésének vizsgálata során 
a médiatanács irányadónak tekinti az emberi méltóság 
alkotmánybírósági értelmezését. 

a 8/1990. (IV. 23.) aB határozat rögzítette, hogy az 
emberi méltósághoz való jog az általános személyiségi 
jog egyik megnyilvánulása, mely e funkciójából eredően 
további nevesített jogokat is magában foglal, így például 
az önazonossághoz, az önrendelkezéshez való jogot, az 
általános cselekvési szabadságot és a magánszféra vé-
delméhez való jogot is. Ugyanezen határozatában fejtette 
ki az alkotmánybíróság, hogy az emberi méltóság „olyan 
szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, 
mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén au-
tonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, 
nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható”.

a 64/1991. (XII. 17.) aB határozat szerint az emberi 
méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén au-
tonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki 
más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az 
ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. 
a méltóság az emberi élettel eleve együtt járó 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 méltósága és élete mindenkinek érinthetet-
len, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, állapo-
tától, illetve attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit 
valósított meg.

a résztvevők szembeállítottak egyes környező országok 
gyakorlatával, ahol a hasonló praktikák miatt politikai 
karrierek értek véget. a szereplők a hazai érdektelenség 
okait próbálták feltárni. a bejelentésben sérelmezett pa-
rasztlázadásokra utalás nem megoldásként, hanem egy 
újságcikk kritikájaként, az írásban megjelenő pontatlanság 
helyesbítéseként hangzott el. az idézett mondatokból és 
a szövegkörnyezetből is egyértelműen kitűnik, hogy fel-
szólításról, uszításról nem esett szó.

a panaszolt médiatartalommal kapcsolatban média-
igazgatásra vonatkozó szabály megsértése nem merült 
fel, ezért a médiatanács nem indított eljárást. 

2. AZ EMBERI MÉlTÓSÁG

az Smtv. 14. §-a szerint:
„(1) a médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatarta-

lomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. 
(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes 
bemutatása.”

a médiatanács jogalkalmazói tevékenységének al-
kotmányos alapját a 46/2007. (VI. 27.) és a 165/2011. 
(XII. 20.) aB határozat jelenti. 

e döntések értelmében a médiahatóság az emberi 
méltóság intézményes védelme érdekében jogosult és 
köteles eljárni. 

a médiatanács ezen eljárások során nem egyéni jog-
sérelmekről dönt, hanem „annak megállapítására jogosult, 
hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartá-
sával tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jel-
lege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő 
alapvető értéket” [46/2007. (VI. 27.) aB határozat].

ebből következően a médiatanács kizárólag a demok-
ratikus nyilvánosságot is veszélyeztető tartalmak esetén, 

hogy itt Röszkén a migránsoktól veszélyben vannak a la-
kosok?”, Irénke néni megerősítette, hogy „életveszélyben 
vannak”, különösen a kisgyermekes családok. 

a médiatanács úgy ítélte meg, hogy a sérelmezett 
műsorrész gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmat nem köz-
vetített. a panaszolt médiatartalom nem a menekült-
kérdésről szólt; határsértést és elfogást kívánt bemutatni, 
ami paródiába fulladt. a médiatartalom sérelmezhető, de 
jogsértésnek nem minősülő mondatai a bejelentkezés 
végén hangzottak el, amikor a riporter kimondatta Irénke 
nénivel, hogy a láthatatlan ellenség veszélyes, különösen 
a kisgyermekes családokra. 

a médiatartalom mondanivalójának, összhatásának 
vizsgálata alapján nem merült fel az Smtv. 17. § (1)–(2) 
bekezdésének megsértése, ezért a médiatanács a riport 
kapcsán nem indított eljárást.

A Médiatanács 1577/2015. (XII. 1.) számú döntése
egy másik bejelentés a klubrádió Hetes stúdió című mű-
sorának 2015. november 1-jei adásában a korrupcióval 
kapcsolatban elhangzottakat kifogásolta. 

a Hetes stúdió aktuálpolitikai kérdéseket elemző, vé-
leményező politikai magazin, amely hetente egy alkalom-
mal (szombatonként) két óra időtartamban jelentkezik. 

a vizsgált adás műsorvezetője rózsa Péter, beszél-
getőtársa Bolgár györgy, kósa andrás és Tóta W. Árpád 
volt. a kifogásolt tartalom közvetlen előzményeként kósa 
andrás arról beszélt, hogy a civil kontroll hazánkban ke-
vésbé működik, és a korrupciós ügyek gyakran már nem 
érik el az emberek ingerküszöbét. Példaként hozta fel, 
hogy míg lengyelországban és Csehországban korrupciós 
botrány miatt mondtak már le politikusok, addig hazánk-
ban a civilek nem képesek nyomást gyakorolni a gyanúba 
keveredett politikusokra. 

rózsa Péter: „De én olvastam jobboldali újságban olyan 
publicisztikát, ahol tulajdonképpen felrója az irigységet a pub-
likumnak a szerző azzal, hogy bezzeg a régi szép időkben a pa-
raszt nem kérdezte meg, hogy a földesúr miért lakik ekkora 
kastélyban, ami elég hihetetlen. Tényleg nem kérdezte meg, 
de ugye azért néha megkérdezte, és kiegyenesítette a kaszát, 
odament és rágyújtotta. Na, most lehet egyébként, hogy ezek 
a mozdulatok hiányoznak vagy lettek elfelejtve.”

Bolgár györgy: „De nem, ezeket a mozdulatokat Orbán 
remek politikai érzékkel tudja lefojtani, és már valaki emelné 
vagy összeszorítaná a markát, hogy megfogja a vasvillát, ő 
abban a pillanatban megvédi az egész magyar népet, például 
kerítéssel.”

a beszélgetés tartalmáról a médiatanács megállapítot-
ta, hogy a fő téma a kormányzati korrupció volt, melyet 

az Smtv. 17. § (1) bekezdése szerint a médiatarta-
lomnak már önmagában a közzététele is jogsértő, ha az 
gyűlöletkeltésre – a fentiekben idézett fogalmi meghatá-
rozások szerint az ellenséges érzelmek felkeltésére – al-
kalmas. Nem tényállási elem tehát, hogy a gyűlölet érzete 
a közönségben valóban kialakuljon, és ebből következően 
még kevésbé az, hogy a megtámadott közösséget tény-
leges – fizikai – sérelem vagy fenyegetés érje. az adott 
médiatartalmat mindig annak tartalmi, kontextuális ér-
telmezése alapján kell megítélni. a gyűlöletkeltés meg-
valósulása nem kizárólag „absztrakt” módon vizsgálandó; 
azáltal, hogy a törvény tiltja a szélsőségesen erős ellen-
szenv, azaz a gyűlölet másokban való felkeltését, annak 
a lehetőségét is kizárja, hogy az ily módon megtámadott 
közösségek tényleges (fizikai, pszichés stb.) sérelmének 
veszélye előállhasson. 

kirekesztő tartalmat pedig az az üzenet hordoz, amely 
egy adott közösség elszigeteltségét, a társadalom egyéb 
rétegeitől való idegenségét, különállóságát igyekszik el-
érni, vagy amellett érvel. mindez megvalósulhat úgy, hogy 
az adott médiatartalom felerősíti a célzott réteggel kap-
csolatos megtévesztő, sztereotip gondolatokat, vélemé-
nyeket, vagy ezt a célt kívánja elérni. 

akkor minősülhet továbbá kirekesztőnek egy tartalom, 
ha annak kinyilvánítója arra törekszik, hogy az adott kö-
zösség tagjait valamilyen módon megakadályozza abban, 
hogy alkotmányos jogaikat érvényesíthessék, illetőleg 
ha az a célja, hogy ezt számukra megnehezítse. az ilyen 
szándék ugyanis végső soron azt ássa alá, hogy az adott 
közösség tagjainak is ugyanúgy érvényesülhessen a mél-
tósághoz való joga, mint mindenki másnak.

a médiatanács 2015-ben két ügyben vizsgálta az Smtv. 
17. § (1) és (2) bekezdésének érvényesülését.

A Médiatanács 1149/2015. (VII. 24.) számú döntése
a médiatanács állampolgári bejelentés alapján vizsgálta 
a TV2 csatorna 2015. június 19-én sugárzott mokka című 
műsorának határsértésekkel foglalkozó összeállítását.

a kifogásolt műsorrész élő, helyszíni tudósítás volt 
a magyar–szerb határ menti kisszéksósi tanyáról, illet-
ve környékéről, ahol a bevezető szerint „az ott élők napi 
szinten találkoznak a bevándorlás problémáival”. a műsor-
részben központi szerepet kapott Friedrich Irene, Irénke 
néni, a határátlépőket megszállottan üldöző helyi lakos. 
a riporter mozgalmas akciójelenetként próbálta bemutat-
ni a feltehetően a közeli tanyán, bokrokban meghúzódott 
menekültek keresését, és rendkívül hasznosnak nevezte 
az önkéntesen intézkedő Irénke néni tevékenységét. a tu-
dósítás végén elhangzott riporteri kérdésre: „Elmondhatjuk, 
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a maksa zoltánnal folytatott beszélgetés előtti vicc-
rovatban egy mondat erejéig került szóba a szexuális erő-
szak kérdése; a humorista a párt kereső nők reményei és 
az erőszak teljesen logikátlan és ízléstelen összekapcso-
lásából próbált tréfát csinálni. a műsorszám a továbbiak-
ban nem foglalkozott a témával, a beszélgetés maksa 
zoltán képernyőre való visszatéréséről, 2014-ben elért 
szakmai sikereiről és aktuális terveiről szólt.

az álhírben felvázolt kép a valóságtól kifejezetten el-
rugaszkodott, fiktív szituációt ismertetett, annak abszurd, 
fikciós jellege a nézők számára egyértelműen kiderült. 
a humorista kétségkívül felidézte az elTe gólyatáborában 
történt erőszakot, de nem a konkrét eseten, és nem is 
általában véve a szexuális erőszakon viccelődött, inkább 
a magányos, kapcsolatban reménykedő nők kárára pró-
bált nevettetni. 

a médiatanács az emberi méltóság tiszteletben tartá-
sára vonatkozó törvényi előírás érvényesülésének vizs-
gálata során elsődlegesen az adott műsorszám, média-
tartalom témáját, üzenetét, nézőpontját értékeli. 

a médiatanács megállapította, hogy a műsor témá-
ja, jellege, nézőpontja nem sértette az emberi méltóság 
alapvető értékét.

A Médiatanács 196/2015. (III. 3.) számú döntése
a rádióQ adón 2015. január 20-án 7 óra 5 perctől sugár-
zott keljFeljancsi! című műsorszámot szintén bejelentés 
alapján vizsgálta a médiatanács. 

az adás kifogásolt részében egy hallgató beszélgetett 
Fiala jános műsorvezetővel. a telefonáló a magyaror-
szági ellenzéki politikusok neveit, gúnyneveit sorolta, és 
a műsorvezetőt sértegette a politikusokkal kapcsolatos 
állítólagos hozzáállása miatt. Fiala jános ezekre a felveté-
sekre próbált válaszolni, majd elveszítette a türelmét, és 
a következő módon zárta le a beszélgetést: „Önnek ugye 
nincs féléves gyereke, akit egyébként zaklat? Mert önből ki-
nézem. Kinézem azt, hogy bedobja a lichthofba. Csak úgy en 
passant. Vagy úgy elszórakozik a gondolattal.”

a műsorvezető egy bűnügyi hírt, egy gyermekgyilkos-
ságot idézett meg a műsorában.

a keljFeljancsi! című program műsorvezetője megosz-
tó személyiség, modora és műsorvezetői szokásai gyak-
ran váltanak ki nemtetszést a hallgatókból. Fiala jános 
a sérelmezett telefonbeszélgetésben is offenzív módon, 
szóbeli inzultussal reagált. 

a médiajogi törvények esztétikai, minőségi, szakmai 
vagy etikai kritériumokat nem állítanak fel a médiaszolgál-
tatókkal szemben. Ízlésbeli vita, véleménykülönbség vagy 
egyéni érzékenység alapján hatósági beavatkozásra nincs 

szabályok betartását utóbb nem vizsgálta, ugyanis ezen 
előírások nem tiltást, csupán korlátozást tartalmaznak, 
azaz olyan műsorszámok kapcsán alkalmazhatók, ame-
lyek a megfelelő korhatár-besorolás alkalmazásával – és 
valamennyi egyéb törvényi előírás betartásával – a mé-
diaszolgáltatásban jogszerűen közzétehetők. mivel a ki-
fogásolt műsorszám emberi méltóságot sértő volt, annak 
közzétételére jogszerűen nem kerülhetett volna sor.

a médiaszolgáltató kezdeményezte a médiatanács 
határozatának bírósági felülvizsgálatát. az első fokon 
eljárt Fővárosi közigazgatási és munkaügyi Bíróság 
17.k.32.854/2015/6. számú ítélete a médiaszolgáltató 
keresetét elutasította. 

a bíróság kifejtette, hogy amikor a médiaszolgáltató az 
emberi méltóság tiszteletben tartásának alapvető köve-
telményébe ütköző tartalmat sugároz úgy, hogy ezt maga 
szerkeszti adásba tudatos döntése alapján, akkor fennáll 
számára az ellenpontozás kötelezettsége. 

a bíróság abban is egyetértett a médiatanáccsal, hogy 
a női szereplőt a műsorszám öncélúan, megalázó és ki-
szolgáltatott helyzetében mutatta be. Indokolása szerint 

„a férfi szereplő tehetetlen helyzetbe hozta, tárggyá alacsonyí-
totta a női játékost”, illetve „a nő kiszolgáltatottságát nem 
valamilyen objektív körülmény vagy esemény, hanem egy 
másik szereplő tudatos, szándékos magatartása okozta”.

a médiatanács 2015-ben további hat ügyben vizs-
gálta az emberi méltóság tiszteletét előíró rendelkezés 
érvényesülését:

A Médiatanács 174/2015. (II. 24.) számú döntése
a Hír TV csatornán 2014. december 31-én sugárzott Pa-
letta című műsorszámot állampolgári bejelentések nyo-
mán vizsgálta a médiatanács. 

a közéleti magazin szilveszteri adásának egyik meg-
hívott szereplője maksa zoltán humorista volt, aki a kar-
rierjét, közelebbi terveit, fellépéseit érintő beszélgetés 
előtt egy védjegyévé vált maksa Híradót adott elő, mely-
ben többek között az alábbi álhír hangzott el: „Mintegy 
kétszáz magányos nő várakozik napok óta az ELTE Jogi Kar 
környékén megerőszakolásban reménykedve”. a műsorve-
zető a produkció egészére így reagált: „Hát Maksa Zoltánt 
köszönthetjük, a nézők hallhatták, akár itt a stúdióban is, egy 
picit ilyen vidámabb lett a hangulat, mondhatjuk azt, hogy 
enyhén szólva röhögő görcsöt kaptunk.”  

a médiatanács a kiskorúakat védő, illetve az emberi 
méltóság tiszteletét előíró jogszabályhelyek vélelmezett 
megsértése miatt indított eljárást, és az utóbbi tekinte-
tében a következőket állapította meg: 

a műsor az agresszív szexuális közeledés és az el-
utasítást követő verbális bántalmazás bemutatása során 
nem alkalmazott semmiféle ellenpontozást, nem ítélte 
el az erőszakot, csupán bemutatta a női szereplő önbe-
csülését mélyen sértő történetet. az esemény nem élő 
adásban történt, a médiaszolgáltató utóbb maga szer-
kesztette össze a jeleneteket, azaz bármiféle nehézség 
nélkül tartózkodhatott volna azok közzétételétől. a férfi 
szereplő szexuális kapcsolat létesítése érdekében tanú-
sított erőszakos viselkedésének, illetve az ehhez kapcso-
lódó verbális, a női szereplőt használati tárggyá degradáló 
megnyilvánulásának („azt csinálok a Nórival, amit akarok”) 
adásba szerkesztésével a médiaszolgáltató azt az üze-
netet közvetítette, hogy ez a viselkedés a normalitás ha-
tárain belül van, egy médiaszolgáltatásban különösebb 
ellenpontozás nélkül, jogszerűen megjelenhet. 

a médiatanács megállapította, hogy a jelenet bemu-
tatása nem egyeztethető össze az emberi méltósághoz 
való joggal. az emberi méltóság része a szexuális élettel 
kapcsolatos önálló döntések meghozatala, annak elutasí-
tása, hogy bárki az általa kiválasztott embert tárgyiasítva, 
szexuális ingerei kiszolgálására igénybe vegye. 

a médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgál-
tató a műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 
14. § (1) bekezdését. 

a testület továbbá megállapította, hogy Nórit olyan 
megalázó, méltatlan helyzetbe hozta a játékostárs erő-
szakos szexuális közeledése, amely súlyosan sértette az 
önérzetét. 

a műsorrész figyelemhívó, prevenciós célokat nem 
szolgált. a játékos helyzetét, a történtek utáni feldúlt lelki-
állapotát látva a képsorok publikálásának bántó, sérelmes 
volta nem kétséges. azon túl, hogy a médiaszolgáltató 
a női játékost megalázó és kiszolgáltatott helyzetben 
ábrázolta, a bemutatás öncélúnak is minősült. a kérdé-
ses jelenet semmiféle olyan információértékkel nem bírt, 
amely indokolhatta volna a közzétételt (pl. hogy felhívja 
a figyelmet egy valós társadalmi problémára), mindössze 
a műsor nézettségének, a médiaszolgáltató anyagi ér-
dekeinek szolgálatában állhatott. a fentiekre tekintettel 
a médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgáltató 
a műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 14. § 
(2) bekezdését is.

a médiatanács a jogsértések miatt összesen 14 mil-
lió forint bírság megfizetésére, valamint a közönséget 
a jogsértésről tájékoztató közlemény közzétételére 
kötelezte a médiaszolgáltatót. 

Noha a médiatanács a kiskorúakat védő rendelkezé-
sek vélelmezett megsértése miatt is eljárást indított, e 

a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú 
és sérelmes bemutatásával kapcsolatban a 165/2011. 
(XII. 20.) aB határozat kifejtette: „…olyan speciális tény-
állási elemet tartalmaz, amely kellően szűk körű, különösen 
nyomós közérdeken alapuló médiahatósági fellépést bizto-
sít. A megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel 
való bánásmódot szabályozó rendelkezés – amellett, hogy 
a személyiségi jogvédelmi képesség hiányára vagy korláto-
zottságára is utal – az emberi jogok megsértésének olyan 
eseteit fedi le, amelyek súlyosan veszélyeztethetik az emberi 
méltóság intézménye tartalmának érvényesülését”. 

az Smtv. 14. § (2) bekezdésének alkalmazása is füg-
getlen az önrendelkezési jog meglététől, illetve annak 
gyakorlásától. abban az esetben állapítható meg a mé-
diaszolgáltatóval szemben a törvényi előírás megsértése, 
ha egy – bármilyen okból eredően – kiszolgáltatott vagy 
megalázó helyzetben lévő személyt öncélúan és sérel-
mesen ábrázol, figyelmen kívül hagyva az adott személy 
ebbéli helyzetét.

a médiatanács 2015-ben egy esetben állapította meg 
az Smtv. 14. § (1) bekezdésének megsértését.

A Médiatanács 774/2015. (VI. 23.) számú határozata
a médiatanács állampolgári bejelentésre végezte el 
a TV2 csatornán 2015. április 24-én 21 óra 15 perc-
től sugárzott éden Hotel című műsorszám hatósági 
ellenőrzését, és annak alapján eljárást indított a csatorna 
médiaszolgáltatójával szemben a kiskorúakat védő és 
az emberi méltóság tiszteletét előíró jogszabályhelyek 
vélelmezett megsértése miatt. 

az éden Hotel című sorozat Costa ricán, egy luxusvil-
lában játszódó taktikai valóságshow volt. a játék indulá-
sakor tíz, egymás számára ismeretlen személy költözött 
a szállodába, akiknek párokat kellett alkotniuk. az állandó 
konfliktushelyzetet az jelentette, hogy minden héten egy 
vagy akár több játékossal is bővülhetett a hotel lakóinak 
száma. az új játékosoknak mielőbb párt kellett találniuk, 
ellenkező esetben elbúcsúztak a versenytől, így ők kü-
lönösen érdekeltek voltak a már kialakult párok szétvá-
lasztásában és a taktikázásban. az erotika és a csábítás 
meghatározó eleme volt a játéknak. 

a sérelmezett epizódban gábor szexuális kapcsolatot 
próbált létesíteni Nórival, majd miután Nóri elhárította 
a közeledést, durván sértegetni kezdte a lányt, „sík butá-
nak” nevezte, illetve fizikailag is inzultálta (a lábainál fogva 
maga felé húzta, levette róla a takarót). a testi közeledés-
sel és a verbális sértegetéssel gábor csak akkor hagyott 
fel, amikor a lány sokadszorra nyilvánította ki, hogy nem 
kívánja a kapcsolatot.
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médiatartalomban nem szerepeltek, így azzal kapcso-
latban az Smtv. 14. § (2) bekezdésének megsértése nem 
merült fel. 

3. A KISKORÚAK VÉDElME

a médiatanács – akárcsak a korábbi években – 2015-ben 
is különös figyelemmel kísérte a gyermekek és kiskorúak 
védelmét érintő törvényi rendelkezések betartását. az el-
lenőrzések négy fő típusba voltak sorolhatók:

1. az állampolgári bejelentések alapján elrendelt 
vizsgálatokra,

2. a nem megfelelő korhatár-besorolással rendelkező 
filmalkotások és előzetesek szűrésére,

3. a célvizsgálatokra és
4. az előzetes klasszifikációra.

a médiatanács – az mttv. 10. § (7) bekezdésével kapcso-
latos, a II.3.6. pont alatt külön részletezett jogsértése-
ket ide nem számolva – összesen 10 esetben állapított 
meg jogsértést a gyermekek és kiskorúak védelmét célzó 
szabályokkal kapcsolatban. a műsorszámokat 2 esetben 

„tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott”, 8 esetben 
„tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott” kategóriába 
kellett volna sorolni. 1. táblázat

a folyamatos ellenőrzések mellett az NmHH demosz-
kópiai és fókuszcsoportos kutatások segítségével pró-
bálta feltérképezni a társadalom, a védendő korosztály, 
valamint szüleik médiafogyasztási szokásait és befogadói 
attitűdjeit. a hatóság online kérdőíves vizsgálata a felnőt-
tek – köztük a szülők – vélekedését tárta fel a kiskorúakat 
érintő médiatartalmakkal kapcsolatban. a felmérés kitért 
az aggályos elemek típusaira, a korhatár-kategóriák meg-
ítélésére, valamint a médiaértés feltérképezésére is. Több 
mint 1100 válasz érkezett vissza a hatósághoz.

a legkárosabb tartalomnak az erőszakot, a félelemkeltő 
képsorokat és a trágárságot tartották. a kérdőívet kitöltők 
kétharmada leginkább a valóságshow-kat, valamint az rTl 
klubon futó éjjel-nappal Budapest című műsort kifogásolta.

az NmHH az éjjel-nappal Budapest sorozat indulásától 
(2013 februárja) figyelemmel kíséri az rTl klub csatornáján 
közzétett programot, amelyet a szolgáltató hétköznapon-
ként, főműsoridőben sugároz (kora délután az előző napi 
epizód ismétlése látható). a széria egyik legaggályosabb 
eleme, hogy műfaji sajátosságaiból fakadóan (dokureality) 
valósnak tünteti fel a műsorban megformált történéseket, 
amelyek a megtévesztés erejével hathatnak a kiskorúakra. 

a médiatanács megállapította, hogy a sérelmezett be-
szélgetés nem tartalmazott olyan kijelentéseket, amelyek 
megkérdőjelezték volna a nők egyenlő emberi méltóságát. 
a kifogásolt szövegrész kétségtelenül szexista volt, a nők-
re a közbeszédből jól ismert, ugyanakkor a társadalom-
tudományok és a tapasztalat által cáfolt sztereotípiák 
(gyengekezű, háborús helyzet kezelésére alkalmatlan, 
érzelmek által túlzottan befolyásolható) mentén utalt. 
a hozzászólás alapvető történelmi ismeretek hiányáról 
is árulkodott. 

a vitatott médiatartalom – bár kollektív jellemvoná-
sokat tulajdonított a nőknek –, nem lépte át azt a tar-
talmi tűrésküszöböt, amely korlátozást, azaz hatósági 
beavatkozást indokolna. 

a fentiek alapján az Smtv. 14. § (1) bekezdésének meg-
sértése nem merült fel a médiatartalommal kapcsolatban, 
ezért a bejelentés alapján a médiatanács nem indított 
eljárást.

A Médiatanács 1700/2015. (XII. 15.) számú döntése
egy állampolgári bejelentés szerint a www.origo.hu hírpor-
tálon 2015. október 28-án publikált „keményen nekiment 
a kormánynak Colleen Bell” című cikk Hóman Bálint poli-
tikusként vállalt szerepére utaló része sérthette az Smtv. 
14. § (1) és (2) bekezdését. 

a hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a sérelme-
zett írás az egyesült Államok magyarországi nagykövete, 
Colleen Bell beszédét foglalta össze, amelyet a Corvinus 
egyetemen 2015. október 28-án mondott el. a bejelentő 
által kifogásolt szövegrész a nagykövet álláspontját idézte 
a Hóman Bálint egykori politikus és történész szobrának 
felállítása körül zajló közéleti vitával kapcsolatban. a szó 
szerint idézett hozzászólásból kiderült, hogy a nagykövet 
véleménye azzal a történeti narratívával és politikai állás-
ponttal egyezik, mely szerint Hóman történelmi szerepe 
problematikus. a cikk szerint Bell üdvözölte a szoborállítás 
elmaradását.

az alkotmánybíróság 2012. május 31-i hatállyal meg-
semmisítette az Smtv. azon rendelkezését, amely a törvény 
hatályát a médiaszolgáltatásokon túl teljes egészében ki-
terjesztette a nyomtatott és internetes sajtótermékekre. 
az alkotmánybíróság döntése nyomán az Smtv. 14. § (1) 
bekezdésének kötelezettjei kizárólag médiaszolgáltatást 
nyújtó médiaszolgáltatók.

a fentiek értelmében az Smtv. 14. § (1) bekezdésé-
nek érvényesülését a médiatanács a sajtótermékekben 
megjelent médiatartalmak esetében nem vizsgálhatja. 
a testület továbbá megállapította, hogy megalázó, ki-
szolgáltatott helyzetben lévő személyek a panaszolt 

az Smtv. 14. § (2) bekezdésének megsértését is felvetette 
a bejelentő. a bejelentő szerint Irénke néni szerepeltetése 
sértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő sze-
mélyek öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi 
rendelkezést. 

a médiatanács megállapította, hogy megalázó, kiszol-
gáltatott helyzetben lévő személyek a panaszolt média-
tartalomban nem jelentek meg. a műsorrésznek a riporte-
ren kívül két szereplője volt: Irénke néni és egy kerékpáros 
férfi, aki jelezte, hogy a migránsok a közeli tanyán vannak. 
az összeállításban menekültek nem voltak láthatók.  

a rendelkezés megsértése a riportalany szereplésével 
kapcsolatban sem merül fel. a riportból egyértelműen ki-
tűnt, hogy Friedrich Irene tisztában volt helyzetével, tuda-
tosan vállalta a megnyilatkozást, nem volt sem megalázó, 
sem kiszolgáltatott helyzetben. a műsorrészben nem volt 
olyan mozzanat, amely a nyilatkozót emberi méltóságá-
ban sértette volna; a riportalanyról kizárólag annyi derült 
ki, amennyit a kamerának ő maga megmutatni szándé-
kozott. Szerepe nem volt azonos egy balesetben sérült, 
eszméletlen vagy fizikai/lelki fájdalom miatt önkívületben 
lévő ember helyzetével.

jogsértés hiányában a médiatanács a bejelentés alap-
ján nem indított eljárást.

A Médiatanács 1576/2015. (XII. 1.) számú határozata
az emberi méltóság megsértését vélelmező bejelentés 
érkezett a hatósághoz a kossuth rádióban 2015. októ-
ber 18-án sugárzott európai idő című műsorszámban 
elhangzottak miatt.

a műsor az európai menekülthelyzettel foglalkozó 
stúdióbeszélgetés volt. a műsorvezető Földi lászló volt 
titkosszolgálati vezetővel és kovács Istvánnal, az alap-
jogokért központ stratégiai igazgatójával beszélgetett.

Földi lászló az európai határok lezárása mellett érvelt. 
Fő tétele szerint ki kell mondani, hogy „Európa háborúban 
áll”. a szakértő Németország szerepével és angela mer-
kellel kapcsolatban az alábbiakat mondta: „De kérdezem 
én, mikor nyert meg háborút egy nő. Tehát ez egy egészen 
más műfaj ilyen értelemben. És most nem polemizálni akarok, 
nagyon komolyan gondolom azt, hogy ezekben az ilyen ha-
sonló helyzetekben nagyon egyértelmű, emócióktól lehetőleg 
mentes, nagyon kristálytiszta logikát feltételező válaszokat 
kell adni.” 

a bejelentő szerint az idézett műsorrész a nőket deg-
radáló, szexista tartalom volt, amely a nőkkel kapcsolatos 
megtévesztő, sztereotip véleményeket (pl. gyengeség, ér-
zékenység, függőség) erősítve semmibe vette az egyenlő 
emberi méltóságot.

mód. Nem vitás, hogy egyeseket sérthetett a gyermek-
gyilkosság ilyen formában, környezetben való megidézése, 
azonban az egyéni sérelemérzeten túlmutató, hatósági 
beavatkozásra okot adó médiajogi jogsértés nem merült 
fel az esettel kapcsolatban.

erre tekintettel a médiatanács a bejelentés alapján 
nem indított eljárást.

A Médiatanács 398/2015. (III. 31.) számú döntése
Állampolgári bejelentés alapján vizsgálta a médiatanács 
az Smtv. 14. § (1) bekezdésének érvényesülését az rTl 
klub csatornán 2015. február 9-én sugárzott éjjel-nappal 
Budapest című műsorszámban, az autisták általánosító, 
egyben negatív, leértékelő említése miatt.

a sérelmezett mondat a hamburgeresstandot nyitott 
szereplőtől hangzott el, amikor a fogyasztókat várva így 
szólt az albérlőtársához: „Lali, te meg úgy egyé má, könyö-
rögve kérlek, hogy az emberek megkívánják azt a hamburgert, 
és nem úgy, mint egy autista.” 

a médiatanács megállapította, hogy a sérelmezett mű-
sorszám egyetlen mondat erejéig érintette az autizmust. 
a regina nevű szereplőtől elhangzott, kétségkívül ne-
gatív, lekicsinylő, megbélyegző megjegyzés közvetetten 
a lány autistákkal kapcsolatos elképzelését, véleményét 
tükrözte. regina közvetlenül lalit korholta, de úgy, hogy 
étkezését az autisták viselkedéséhez kötötte, azaz mon-
data egyben azt is jelentette: (szerinte) az autisták nem 
tudnak kulturáltan étkezni. 

kétségtelen, hogy a közönség egy részét – így töb-
bek között azokat, akik autista gyermekeket nevelnek 

– különösen és durván sérthette a megjegyzés, amely 
azonban jogsértést nem vet fel. a vizsgált műsorszám 
nem közvetített olyan üzenetet, amely szerint az autis-
ta személyeket nem illeti meg a minden emberre nézve 
egyenlő emberi méltóság, nem gyakorolhatják csorbítat-
lanul személyiségi jogaikat.

az emberi méltósághoz való jog sérelme nem alapoz-
ható önmagában arra, hogy egy médiaszolgáltatásban 
elhangzott mondat a társadalmi normáknak vagy a mi-
nimálisan elvárható kulturált viselkedésnek nem felel 
meg, ezért a közönség jelentős részének nemtetszését 
válthatja ki. 

a fentiek alapján a médiatanács nem indított eljárást 
a médiaszolgáltatóval szemben. 

A Médiatanács 1149/2015. (VII. 24.) számú döntése
a gyűlöletkeltő tartalmaknál már tárgyalt, a TV2 csator-
na 2015. június 19-én sugárzott mokka című műsorának 
határsértésekkel foglalkozó összeállításával kapcsolatban 
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vagy vélt tehetségre, hanem arra épült, hogy nagy nyilvá-
nosság előtt okozzon fájdalmat és testi sérülést, és ezzel 
megbotránkozást keltsen. a zsűri többsége ugyan elítélte 
az előadást, de a tágabb kontextusról – szociális és pszi-
chológiai háttér, lehetséges egészségügyi következmények 

– nem esett szó, kizárólag a performance meghökkentő, 
szokatlan jellegét hangsúlyozta. a médiatanács – az mttv. 
9. § (5) bekezdésére és a 10. § (1) bekezdés c) pontjára hi-
vatkozva – hatósági eljárást indított a médiaszolgáltatóval 
szemben, és 7,5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

3.2. A filmadatbázison alapuló vizsgálatok
az NmHH évek óta szűri a helytelen klasszifikációval ren-
delkező filmalkotásokat. a számítógépes szűrés a média-
szolgáltatók által beküldött jegyzőkönyvek és a honlapon 
keresztül elérhető filmadatbázis1 összevetésén alapszik, 
amely képes célzottan kiválasztani a problematikus 
műsorszámokat. a számítógépes alkalmazás havonta 
hasonlítja össze a médiaszolgáltatók jegyzőkönyveiben 
foglalt korhatár-besorolásokat a filmadatbázisban jegy-
zett klasszifikációs kategóriákkal. amennyiben a szoftver 
a filmcím alapján egyezést talál, úgy a konkrét alkotásra 
megadott korhatárok átlagát (FSk, mPaa, BBFC, Nem-
zeti Filmiroda) és a médiaszolgáltató által jelölt kategó-
riát összehasonlítja, majd azokat az eseteket, ahol szig-
nifikáns differenciát észlel, kilistázza. a jegyzőkönyv és 
a műsorszám felvételének összehasonlítását követően 
a műsorszámokat ellenőrzik.

a médiatanács a tárgyévben hat elmarasztaló hatá-
rozatott hozott. a problémás filmalkotások többségét 
a Film mánia mutatta be. a műsorszámok közül öt eset-
ben „tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott” és egy 
esetben „tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott” 
korhatári kategóriát állapított meg a testület. a proble-
matikus programok között gyakoriak voltak a vígjátékok, 
amelyek nagy számban éltek a szexualitás képi és verbális 
bemutatásával, továbbá nagy hangsúlyt kaptak bennük az 
obszcén és trágár kifejezések (Csajos a pasim, Pop, csajok 
satöbbi, könnyű nőcske stb.).

1 Az NMHH filmadatbázisának elsődleges célja, hogy érdemi információkkal – hazai és 
nemzetközi precedensek felvonultatásával – segítse a médiaszolgáltatók klasszifi-
kációs tevékenységét. Az adatbázis magjának a Magyarországon 1982 óta bemuta-
tásra kerülő mozifilmek számítanak, az említett filmkincset folyamatosan frissítjük 
az újonnan bemutatott filmalkotásokkal, valamint egyéb DVD-megjelenésekkel (ezen 
a platformon már televíziós sorozatok is megjelenhetnek). Az adattár alapját a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve 2004-től a Filmiroda által megállapított 
korhatár-kategóriák képezik, amelyeket kiegészítettek az amerikai (Motion Picture 
Association of America), az angol (British Board of Film Classification) és a német 
(Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) filmklasszifikációért felelős szervezet 
korhatári ajánlásaival.

a szériával kapcsolatban az elmúlt években több állampol-
gári bejelentés is érkezett. 2015-ben az NmHH két ízben 
vélelmezte, hogy az rTl klub téves korhatári kategóriába 
sorolta a programot.

3.1. A bejelentésre indult eljárások
Általános tendenciaként fogalmazható meg, hogy az előző 
évekhez hasonlóan 2015-ben is csekély számú állampol-
gári bejelentést kellett kivizsgálnia a hatóságnak, ami rész-
ben a médiaszolgáltatók normakövető magatartásának, 
részben pedig a hatékony hatósági ellenőrzéseknek volt 
köszönhető. a kiskorúak védelmével kapcsolatosan 3 be-
jelentés érkezett a hatósághoz, és csupán 1 bejelentés 
kapcsán indult hatósági eljárás, amely során a médiata-
nács megállapította a kiskorúak védelmét érintő törvényi 
rendelkezés megsértését. a fentieken túlmenően további 
1 panasz esetén nem volt valószínűsíthető a törvénysértés, 
ezért ebben az esetben hatósági eljárás megindítására 
nem került sor, valamint 1 esetben a panasz külföldi jog-
hatóság hatáskörébe tartozott.

a Hír TV csatornán 2014. december 31-én sugárzott 
Paletta című műsorszám meghívott vendége maksa zol-
tán volt, aki – a védjegyévé vált – maksa Híradóból adott 
elő, melyben az alábbi álhír hangzott el: „Mintegy kétszáz 
magányos nő várakozik napok óta az ELTE Jogi Kar környékén 
megerőszakolásban reménykedve”. a kijelentés durva élcelő-
dés volt a magányos nőkön, de egyben egy konkrét esetre 

– az elTe gólyatáborában történtekre – is utalt. a szereplő 
ily módon viccelődés tárgyává tett egy súlyos bűncselek-
ményt, bagatellizálva ezzel nem csupán az álhírben meg-
idézett történést, hanem magát a jelenséget (a szexuális 
bántalmazást), illetve az áldozatokat ért traumát is. 

a médiatanács megállapította, hogy az elhangzott 
mondat alkalmas volt a védett korcsoport személyiség-
fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására. az mttv. 9. § 
(5) bekezdés alapján nem kizárólag az erőszakos és sze-
xualitásra utaló tartalmakra kell tekintettel lenni az egyes 
műsorszámok korhatár-besorolása során. a szexuális 
bűncselekmények humoros kontextusban történő meg-
jelenítése a tizenhat éven aluliak fejlődésére károsan hat-
hat, ezért közzétételére kizárólag a IV. kategóriába sorolva, 
21 óra után kerülhetett volna sor. 

az rTl klubon közzétett tehetségkutató, a Hungary’s 
got Talent című műsor egyik adásában bemutatott pro-
dukcióval kapcsolatban is aggályok merültek fel. a bejelentő 
problematikusnak ítélte, hogy a műsorrészben a testmó-
dosítással foglalkozó Bodysoma társulat egy fiatal lányt 
akasztott fel a bőrébe erősített kampók, kötelek segítségé-
vel. a vizsgálat megállapította, hogy a mutatvány nem valós 

1. táblázat: Médiatanácsi határozatok a kiskorúak védelmét célzó szabályok megsértése miatt 2015-ben

Médiaszolgáltató, 
műsorszám

Sugárzási 
időpont Döntés Megsértett jogszabályhely(ek) Jogkövetkezmény

1 Hír Televízió zrt. (HÍr TV); Pa-
letta (maksa zoltán) 2014. XII. 31. 174/2015. 

(II. 24.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
100 000 Ft bírság

2
TV2 médiacsoport kft. (TV2); 
Trója – Háború egy asszony 
szerelméért

2014. X. 24. 229/2015. 
(lII. 11.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
1 800 000 Ft bírság

3 m-rTl zrt. (rTl klub);  
könnyű nőcske 2015. I. 12. 591/2015. 

(V. 19.)

mttv. 9. § (5) és az mttv. 10. § (1) c): a műsorszám korha-
tár-besorolása (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) és 
a besorolásnak megfelelő idősávban történő közzététele (21 

óra és 05 óra között)
mttv. 10. § (1) f): a műsorelőzetes közzétételének időszakára 

vonatkozó rendelkezés

mttv. 187. § (3) b) 
7 000 000 Ft bírság 

mttv. 187. § (3) b)
450 000 Ft bírság

4

Duna médiaszolgáltató zárt-
körűen működő Nonprofit 
rt. (m1);
Pop, csajok, satöbbi

2015. I. 29. 646/2015. 
(VI. 2.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
300 000 Ft bírság

5

Duna médiaszolgáltató zárt-
körűen működő Nonprofit 
rt. (m3);  
Álommenedzser

2015. V. 29. 1216/2015. 
(IX. 1.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
400 000 Ft bírság

6
amC Networks Central euro-
pe kft. (Film mánia); Választá-
si kampány

2015. V. 1617. 1225/2015. 
(IX. 1.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
200 000 Ft bírság

7
amC Networks Central 
europe kft. (Film mánia); 
gengszter

2015. V. 10. 1229/2015. 
(IX. 1.)

mttv. 9. § (6): a műsorszám korhatár-besorolása (tizennyolc 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) d): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (22 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b) 
100 000 Ft bírság

8.
amC Networks Central 
europe kft. (Film mánia); 
Csajos a pasim

2015. V. 9. 1231/2015.
(IX. 1.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

mttv. 187. § (3) b)
100 000 Ft bírság

9. ClT-UFa Sa (rTl2); 
Való Világ 7 2015. I. 34. 1484/2015.

(XI. 10.)

mttv. 9. § (6): a műsorszám korhatár-besorolása (tizennyolc 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) d): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (22 óra és 05 óra között)

jogkövetkezmény alkalma-
zására nem került sor
(a médiaszolgáltató külföldi 
joghatóság alatt áll)

10. ClT-UFa Sa (rTl2); 
Való Világ 7 2015. I. 4. 1485/2015.

(XI. 10.)

mttv. 9. § (5): a műsorszám korhatár-besorolása (tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott)

mttv. 10. § (1) c): a besorolásnak megfelelő idősávban történő 
közzététele (21 óra és 05 óra között)

jogkövetkezmény alkalma-
zására nem került sor
(a médiaszolgáltató külföldi 
joghatóság alatt áll)
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3.6. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének ellenőrzése
az mttv. 10. § (7) bekezdése értelmében valamennyi 
műsorszám korhatári minősítését jól látható módon fel 
kell tüntetni a médiaszolgáltató műsorát közlő sajtó-
termékben, illetve a médiaszolgáltató internetes hon-
lapján, képújságában és teletextjében. a médiatanács 

– a klasszifikációs ajánlásban foglalt elvi szempontok 
megvalósulásának vizsgálatával egyidejűleg – az előző 
évhez hasonlóan 2015 során is folyamatosan vizsgálta 
az mttv. vonatkozó passzusának megtartását. az átfogó 
ellenőrzés az írott és elektronikus sajtótermékek rend-
kívül széles palettáját érintette. a médiatanács a 2015-
ben elkövetett jogsértések miatt öt jogkövetkezményt 
megállapító határozatot hozott a jogsértő médiumokkal 
szemben, az alábbiak szerint: 3. táblázat

3.7. A külföldi joghatóság alá tartozó 
médiaszolgáltatók által közvetített tartalmakkal 
kapcsolatos bejelentések, ellenőrzések
Sajátos esetet képez a külföldi joghatóság alá tartozó mé-
diaszolgáltatók által közvetített tartalmakkal kapcsolatos 
bejelentések, ellenőrzések kezelése. e médiaszolgáltatók 
tevékenységét az mttv. – egy szűk, speciális kivételtől 
eltekintve – nem szabályozza, illetve e szolgáltatókat 
a klasszifikációs ajánlás nem orientálja. a külföldön be-
jegyzett, ám magyar nyelven és magyarországra sugár-
zó médiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan csak speciális 
feltételek érvényesülése esetén – sajátos eljárásrend 
lefolytatása mellett – járhat el a hatóság. az ilyen tartal-
makkal kapcsolatos beadványokat a médiatanács – a kül-
földi szabályozó hatóságokkal megkötött együttműködési 
megállapodások alapján – továbbítja a joghatósággal ren-
delkező társhatóság felé.

a fentiek alapján 2015-ben a médiatanács egy esetben 
a brit társhatóságot tájékoztatta a gyermekek és kisko-
rúak védelmét szolgáló szabályok vélelmezett megsérté-
séről a Super TV2 csatornán közzétett Hibbant hímek és 
hormonok című műsorszámmal kapcsolatban, és kérte 
az esetleges további eljárást. két esetben pedig a média-
tanács – sajátos eljárásrendet alkalmazva – a luxemburgi 
székhelyű ClT-UFa Sa, az rTl2 csatorna médiaszolgál-
tatójával szemben folytatott eljárást a Való Világ 7 című 
műsorszám tartalmával kapcsolatban (a Film+, illetve 
az rTl2 kivonult romániából, és luxemburgba tette át 
a székhelyét). a lefolytatott eljárás eredményeként a mé-
diatanács megállapította a jogsértést, azonban jogkövet-
kezményt nem alkalmazhatott, tekintettel arra, hogy az 
mttv. 176. §-a alapján lefolytatott eljárásban erre vonat-
kozóan jogszabályi felhatalmazással nem rendelkezett.

3.3. A gyermeksáv-célvizsgálat eredményei és a hat 
éven aluliaknak nem ajánlott korhatári kategória 
alkalmazása
a hétvégi kora reggeli műsorsávok kiemelt figyelmet 
igényelnek, mivel ebben az időszakban, az ún. gyermek-
sávban a védendő korosztály lazább szülői kontroll alatt, 
esetenként szülői felügyelet nélkül néz televíziót. a ko-
rábbi évek eredményei és az mttv. rendelkezéseit kiegé-
szítő klasszifikációs ajánlás által biztosított támpontok 
fokozatosan fejtették ki pozitív hatásukat, amelynek 
következtében a 2015-ös célvizsgálatok nem tártak fel 
normasértést.

3.4. A „6-os karika” és a gyermekbarát piktogram
az mttv. nem írja elő a kifejezetten gyermekeknek szóló 
műsorszámok „gyermekbarát piktogrammal” való meg-
különböztetését, a klasszifikációs ajánlás csak javasolja, 
hogy az I. kategóriás műsorszámok közül azokat, ame-
lyek kifejezetten az óvodás korú gyermekeknek (6 éven 
aluliaknak) készültek, a médiaszolgáltatók a fent említett 
piktogrammal jelöljék. a gyermekműsorok 2015-ös ható-
sági kontrollja alapján megállapítható, hogy a kifejezetten 
gyermekműsorokat is sugárzó médiaszolgáltatók közül 
egyedül a TV2 használta a gyermekbarát piktogramot. 
a televízió a hétvégi műsorkínálatában szereplő, a kora 
reggeli órákban közzétett a kis barna mackó kaland-
jai című francia animációs sorozatot jelölte az ikonnal. 
az animációs sorozat egy medvecsalád legkisebb tagjáról 
szól, és egy kifejezetten kisgyermekek számára készült, 
oktató jellegű műsorszám. a médiaszolgáltató az aján-
lásban megfogalmazottak szerint alkalmazta a gyerme-
keknek szóló műsorszám megjelölését.

3.5 Az előzetes klasszifikáció 
a médiatanács kiskorúak védelmével kapcsolatos tevé-
kenységéhez kapcsolódik az előzetes műsorszám-klasz-
szifikáció. az mttv. 9. § (9) bekezdése szerint a média-
szolgáltató kérelmére – igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése ellenében, a műsorszám átadásától számí-
tott 15 napon belül – a médiatanács a műsorszám kate-
góriába sorolásáról hatósági határozatot hoz. 2015-ben 
az előző évhez képest csökkent az előzetes klasszifikáció-
ra vonatkozó kérelmek száma, a médiatanács 39 műsor-
számmal kapcsolatban hozott előzetes korhatár-kategó-
riába soroló 14 döntést (a médiatanács egyes esetekben 
több műsor besorolásáról is egyetlen döntésben határo-
zott). 2. táblázat

3. táblázat: A műsorújságokban feltüntetendő korhatári minősítések kapcsán hozott médiatanácsi határozatok 2015-ben

Határozat Médiatartalom-szolgáltató Jogkövetkezmény

1. 1363/2015. (X. 13.) mTVa kiadói kft. mttv. 186. § (1) – felhívás

2. 1364/2015. (X. 13.) Central médiacsoport zrt. mttv. 186. § (1) – felhívás

3. 1365/2015. (X. 13.) Nemzet lap- és könyvkiadó kft. mttv. 186. § (1) – felhívás

4. 1599/2015. (XII. 8.) mTVa kiadói kft. mttv. 186. § (1) – felhívás

5. 1600/2015. (XII. 8.) Central médiacsoport zrt. mttv. 186. § (1) – felhívás

2. táblázat: Az előzetes műsorszám-klasszifikációval kapcsolatban hozott médiatanácsi határozatok 2015-ben

Döntés száma Kérelmező Műsorszám címe Korhatári 
besorolás

1. 78/2015. (I. 20.) m-rTl zrt. Non-stop III.

2. 105/2015. (I. 27.) amC Networks Central europe kft. az új világ bosszúangyalai 2. III.

3. 198/2015. (III. 3.) m-rTl zrt. last Vegas III.

4. 376/2015. (III. 24.) m-rTl zrt. Szex és New york 2. IV.

5. 432/20154. (IV. 15.) amC Networks Central europe kft.

az átok IV.

az átok 2. IV.

88 perc IV.

6. 433/2015. (IV. 15.) amC Networks Central europe kft. Világrengető katasztrófák – különkiadás: Hitler meg-
fagyott serege III.

7. 769/2015. (VI. 23.) amC Networks Central europe kft.

égszakadás V.

Szemben a sötétséggel V.

Támadóerő V.

az igazság mecénása V.

Választási kampány IV.

Chloe – a kísértés iskolája IV.

8. 1214/2015. (IX. 1.) amC Networks Central europe kft.

égi lovagok III.

az idegen V.

Isteni színjáték V.

a mindenttudó III.

kiválasztva 1–6. epizód IV.

9. 1279/2015. (IX. 15.) amC Networks Central europe kft. karátos védelem IV.

10. 1280/2015. (IX.15.) amC Networks Central europe kft. mama jack IV.

11. 1309/2015. (IX. 18.) Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt.
munkaügyek 501. rész III.

munkaügyek 502. rész IV.

12. 1361/2015. (X. 13.) amC Networks Central europe kft. Hét állati főbűn IV.

13. 1362/2015. (X. 13.) amC Networks Central europe kft.

kiválasztva 1–6. epizód IV.

Segítség, karácsony! V.

Bíbor folyók 2. V.

14. 1486/2015. (XI. 10.) amC Networks Central europe kft.
la Bamba IV.

Hollywoodi őrjárat III.
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amennyiben egy álláspont a műsorszámban közzétett 
tájékoztatáshoz közvetlenül nem kapcsolódik, a kiegyen-
súlyozottság vizsgálata szempontjából nem minősülhet 
relevánsnak, ebből következően egy ilyen vélemény köz-
zétételének hiánya nem vezethet a kiegyensúlyozott tá-
jékoztatás követelményének sérelméhez sem.

A hiányolt vélemény eltérő tartalma a közzétett 
véleményhez képest
amennyiben egyértelműen megállapító, hogy a kérelmező 
által hiányolt vélemény releváns a közzétett tájékoztatás 
vonatkozásában, a hatóság azt a kérdést vizsgálja, hogy 
a hiányolt álláspont, vélemény az adott tájékoztatással 
kapcsolatban ismertetett nézetektől érdemben eltérő 
volt-e. 

Nem határozható meg absztrakt módon, hogy hány, 
a témában álláspontját közzétevő félnek és hány da-
rab eltérő véleménynek kell teret adni a műsorszámban. 
amennyiben több szervezet, társadalmi csoport, politikai 
párt is ugyanazt, vagy nagyban hasonló álláspontot kép-
visel egy adott ügyben, azok között érdemi különbsé-
gek nem fedezhetők fel, abban az esetben elég csak az 
egyik ilyen szervezet vagy csoport álláspontját közzétenni. 
a törvényi szabályozás a különféle véleményeket és azok 
bemutatását védi a demokratikus közélet kialakítása és 
a közügyek megvitatásának elősegítése céljából, nem 
pedig az egyes vélemények megfogalmazóit.

a vonatkozó médiaigazgatási szabályozás alapján 
a médiaszolgáltató a kiegyensúlyozott tájékoztatás köré-
ben nem köteles egy adott üggyel kapcsolatban valameny-
nyi létező álláspontot felderíteni, a médiaszolgáltatónak 
nem kötelezettsége, hogy minden egyes nyilvánosságra 
hozott véleményt azok képviselőivel együtt megjelenít-
sen. a médiaszolgáltatónak a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatáshoz a releváns és az egymástól eltérő véleményeket 
kell bemutatnia, vagy legalább utalni arra, hogy léteznek 
ilyen, eltérő nézetek.

A hiányolt vélemény nyilvánosságra kerülésének 
időpontja
a médiaszolgáltatóknak értelemszerűen csak a szerkesz-
téskor már ismert adatok tekintetében kell eleget tenniük 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének.

a hatóság egyedileg bírálja el, hogy a kifogással érintett 
műsorszám szerkesztésekor ismert lehetett-e a kérel-
mező által hiányolt vélemény, illetve megfelelő idő állt-e 
rendelkezésére ahhoz, hogy azt a vizsgált műsorszámba 
szerkessze. 

a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, azaz 
a szabály alkalmazható legyen, szükséges, hogy a tájé-
koztatás tárgya, tartalma összefüggésben álljon a demok-
ratikus közvélemény igényeivel, szükségleteivel.

a kiegyensúlyozottság követelményének sérelmét 
a hatóság kizárólag kérelemre vizsgálhatja: a jBe média-
szolgáltatók és a közszolgálati médiaszolgáltatók média-
szolgáltatásai tekintetében a médiatanács, más média-
szolgáltatók vonatkozásában a Hivatal jár el.

amennyiben a műsorszámmal kapcsolatban a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége fennáll, az 
Smtv. és az mttv. vonatkozó szabályai alapján a hatóság 
a hiányolt vélemény tekintetében elsődlegesen az alábbi 
szempontokat vizsgálja: 

 – a hiányolt vélemény releváns-e a közzétett tájékoztatás 
vonatkozásában, 

 – a hiányolt vélemény érdemben eltérő-e a közzétett 
álláspontokhoz képest, valamint hogy

 – a hiányolt vélemény megfelelő időben elérhető volt-e 
a médiaszolgáltató számára.

A hiányolt vélemény releváns volta a közzétett 
tájékoztatás vonatkozásában
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem 
értelmezhető úgy, hogy az alapján a médiaszolgálta-
tónak minden egyes álláspontot meg kell jelenítenie, 
valamennyi szembenálló nézet bemutatására ugyanis 
nem minden esetben van lehetőség. a szabályozás célja 
arra irányul, hogy a jogszabályi rendelkezések bizto-
sítsák a közönség számára, hogy közérdekű kérdések-
ben a releváns vélemények ismeretében alakíthassák 
ki álláspontjukat.

a közérdeklődésre számot tartó ügyeket érintő mé-
diatartalmak vonatkozásában csupán a konkrét ügyhöz, 
a tárgyalt témához közvetlenül, szervesen kapcsolódó 
vélemény, különösen annak lényegi mondanivalója tekin-
tetében merülhet fel a kiegyensúlyozott tájékoztatás kö-
telezettségének megsértése. egy álláspont kifejtése so-
rán ugyanis annak képviselője egyéb, a tárgyalt témához 
nem kapcsolódó – és így a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelménye vizsgálatának szempontjából relevánsnak 
nem minősülő – véleményt is megfogalmazhat.

a fentiekre tekintettel tehát mindenekelőtt a kifogással 
érintett tájékoztatás tárgyának, témájának meghatározá-
sa szükséges, ugyanis csak ez alapján vizsgálható, hogy 
a kérelmező által megjeleníteni kért álláspont – illetve 
annak egyes tartalmi elemei – a műsorszámban elhang-
zottak szempontjából relevánsnak minősülnek-e. azaz, 

a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, amely 
a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges 
megfelelő tájékoztatás megteremtését segíti elő, nem je-
lenti a szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. azt 
ugyanis, hogy mely események tartanak számot a köz-
érdeklődésre, azaz mely eseményekről készül beszámoló 
az egyes műsorszámokban, kizárólag a szerkesztő, illetve 
a médiaszolgáltató döntheti el, tehát nem létezik egyes 
eseményekről való beszámolási kötelezettség, és a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás csak a ténylegesen közzétett 
tartalmak vonatkozásában vizsgálható. 

a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye alapján 
a nyilvánosságot érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, 
híradásnak meg kell jelenítenie a szembenálló nézete-
ket, az adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott 
releváns álláspontokat a közönség számára össze kell 
gyűjtenie és be kell mutatnia. 

az Smtv. alapján a kiegyensúlyozott tájékoztatás kö-
telezettségének a közéleti kérdésekkel kapcsolatos, tá-
jékoztatást közzétevő műsorszámokban kell eleget tenni. 
arra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, hogy 
ezek milyen műfajú műsorszámok lehetnek, tehát a jogal-
kalmazás során a döntő kérdés nem a műsorszám műfaja, 
hanem a tájékoztatás, a hír közzétételének megtörténte. 
ettől függetlenül lehet annak is jelentősége, hogy a vizs-
gált műsorszám milyen módon közelített a témához, az 
hogyan jelent meg benne.

az Smtv. a „demokratikus közvélemény biztosítá-
sa érdekében” írja elő a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét, vagyis a jogszabály meghatározza a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás követelményének alkalma-
zási körét, eszerint pedig a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelménye nem terjed ki valamennyi, a nyilvánosság 
előtt zajló vitára vagy véleménykülönbségre. ahhoz, 
hogy egy adott tájékoztatással kapcsolatban felmerüljön 

4. A KIEGYEnSÚlYOZOTT 
TÁJÉKOZTATÁS KÖVETElMÉnYE

az alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerint „Magyaror-
szág elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, 
biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szük-
séges szabad tájékoztatás feltételeit”.

az alaptörvényben foglalt, a sajtó sokszínűségére vo-
natkozó kötelezettség részben a kiegyensúlyozott tájé-
koztatás követelményén keresztül valósul meg. a köte-
lezettség tartalmát az Smtv. 13. §-a és az mttv. 12. § (1)
(2) bekezdése együttesen határozza meg. 

az Smtv. 13. § alapján „A tájékoztatási tevékenységet vég-
ző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre 
számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint 
Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára 
jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk 
közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámok-
ban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes 
szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvéle-
mény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg”.

az mttv. 12. § (2) bekezdése szerint „A tájékoztatás 
kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően 

– az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelent-
kező műsorszámok sorozatában kell biztosítani”.

az Smtv. tehát a kiegyensúlyozottság követelményét 
a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszol-
gáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató 
műsorszámokkal kapcsolatban fogalmazza meg. a tör-
vény rendelkezése szerint ezeknek a műsorszámoknak 
kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk a közér-
deklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és eu-
rópai eseményekről, valamint a magyarország polgárai 
és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró 
történésekről, vitatott kérdésekről. 
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keretében a médiaszolgáltatón nem kérhető számon 
az olyan intézkedés elmulasztása, amelyre a kérelmező 
a kifogásban még csak nem is utalt, és amelyről ezért 
a médiaszolgáltató tudomást sem szerezhetett. Fentiekre 
tekintettel a médiatanács a kérelmező hatósági eljárás 
iránti kérelmét vizsgálat nélkül elutasította.

a médiatanács fenti határozatával szemben a kérel-
mező jogorvoslati kérelemmel nem élt, a döntés jogerős.

A kérelmet elutasító, 1445/2015. (X. 27.) számú 
határozat
a jobbik magyarországért mozgalom a TV2 média Cso-
port kft. médiaszolgáltató TV2 állandó megnevezésű csa-
tornáján 2015. szeptember 21-én 18 órától sugárzott 

„Tények” című műsorszámmal kapcsolatosan kezdemé-
nyezett hatósági eljárást a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményének megsértése miatt.

a kérelmező azt kifogásolta, hogy a médiaszolgálta-
tó a tárgyi műsorszám 18 óra 8 perc 39 másodperckor 
kezdődött, „Orbán: Lerohannak bennünket” című össze-
állításában ismertette a kormány, az mSzP, az lmP és 
több független képviselő véleményét is, azonban a jobbik 
álláspontjának bemutatását mellőzte.

a médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgál-
tató nem sértette meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét a következők miatt:

a „Tények” című hírműsorszám kérelemmel érintett hír-
szegmense orbán Viktor miniszterelnöknek a parlament 
őszi ülésszakát megnyitó beszédének azzal a részével 
foglalkozott, amely szerint a bevándorlók lerohanják az 
országot, ezért meg kell védeni tőlük magyarországot és 
európát. a beszéddel kapcsolatban a médiaszolgáltató 
bemutatta négy ellenzéki párt (az mSzP, a Pm, az lmP 
és az együtt) álláspontját is.

a jobbik a 2015. szeptember 21-én megjelent mTI-tu-
dósításrészletben tette közzé Vona gábor frakcióvezető 
véleményét, amely szerint a magyar érdek az, hogy az 
országot meg kell védeni, mégpedig védelmi erők beve-
tésével, továbbá a párt nem támogatja a tervezett uniós 
kvótát, amely ellen álláspontja szerint magyarországnak 
népszavazást kell tartania. 

a médiatanács megállapította, hogy a fenti álláspont 
részben releváns a közzétett tájékoztatás szempontjából, 
ugyanis azon vélemények, amelyek szerint az országot 
meg kell védeni, illetve hogy a jobbik nem támogatja a kvó-
tarendszert, az elhangzottakhoz szervesen kapcsolódtak.

a médiatanács megállapította továbbá, hogy a kérel-
mező véleményének azon releváns része, mely szerint az 
országot meg kell védeni – a miniszterelnök beszédének 

hírműsorában kellett volna érvényre juttatnia. az előb-
biek alapján a médiatanács határozatában arra kötelezte 
a médiaszolgáltatót, hogy a törvénysértő híradással azo-
nos időpontban sugárzott hírműsorszámban tegye közzé 
a határozat rendelkező részében foglalt közleményt, vagy 
biztosítson lehetőséget a kérelmező számára az általa 
kifogásolt, hiányzó álláspont megjelenítésére.

a médiatanács fenti határozatával szemben a média-
szolgáltató jogorvoslati kérelemmel nem élt, a jogerős 
döntésben foglaltakat (közlemény közzétételére való kö-
telezés) végrehajtotta. 

A kérelmet elutasító, 1277/2015. (IX. 15.) számú 
határozat
a reális zöldek klub a Duna médiaszolgáltató Nonprofit 
zrt. médiaszolgáltató m1 állandó megnevezésű adóján 
2015. augusztus 27-én 6 órától sugárzott „Híradó” című 
műsorszám 6 óra 14 perc 49 másodperckor kezdődött 
összeállításával kapcsolatosan kezdeményezett hatósági 
eljárást. a kérelmező a műsorszámnak egy nyugat-ma-
gyarországi eseménnyel kapcsolatos összeállítását ki-
fogásolta, miszerint egy ottani egyetem csatlakozott Áder 
jános köztársasági elnök klímaügyben elindított kezde-
ményezéséhez, és az erről szóló rendezvényt méltatta. 
a kérelmező a műsorszegmenssel kapcsolatban azt sé-
relmezte, hogy a médiaszolgáltató nem jelenítette meg 
a reális zöldek klub „időben mindenki számára világhálón 
elérhető” álláspontját. 

a médiatanács megállapította, hogy a kérelmező a ki-
fogásában, valamint a hatósági eljárás iránti kérelmében 
nem jelenítette meg azt a mellőzött álláspontot, amely-
nek műsorszegmensbeli ismertetése véleménye szerint 
a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges lett volna, 
kizárólag a reális zöldek klub „időben mindenki számára 
világhálón elérhető” álláspontjára utalt.

jelen ügyben a kérelmező nem ismertette kifogásában 
az általa mellőzöttnek vélt álláspontot, csupán általá-
nosságban hivatkozott a reális zöldek klub interneten 
hozzáférhető ellentétes véleményére. azon túlmenően, 
hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó jog-
szabályi kötelezettség körében nyilvánvalóan nem várha-
tó el a médiaszolgáltatók részéről, hogy a közérdeklődésre 
számot tartó, aktuális kérdéseket megjelenítő műsor-
számaik összeállítása során megkíséreljenek felkutatni 
minden véleményt, a médiatanács határozatban kifejtett 
álláspontja szerint a mellőzött – egyértelmű – álláspont 
megjelölésének hiányában a kérelmező a kiegyensúlyo-
zottsági kérelem előterjeszthetőségének előfeltételét 
sem teljesítette. erre tekintettel tehát a hatósági eljárás 

követelményének megsértése miatt, mivel a médiaszol-
gáltató a tárgyi műsorszámban, a „Volt jobbikos elnök hami-
sított” című hírblokkban nem közölte a jobbik álláspontját. 

a „Tények” című műsorszám kérelemmel érintett hír-
blokkjával összefüggésben a médiatanács megállapította, 
hogy a médiaszolgáltató megsértette a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét a következők miatt:

a nevezett műsorszámban közreadott „Volt jobbikos 
elnök hamisított” című hírblokk azzal foglalkozott, hogy 
a rendőrség pénzhamisítás miatt őrizetbe vette a jobbik 
volt nyékládházi elnökét egy társával együtt. a híradást 
követően a műsorban bejátszottak egy Dunai mónikával, 
a Fidesz szóvivőjével készített rövid beszélgetést, amely-
ben Dunai mónika felszólította a jobbikot annak közlésére, 
hogy milyen bűnözői csoportokkal áll kapcsolatban, és 
van-e ebből származó bevétele.

a médiatanács megállapította, hogy a tárgyi műsor-
szegmens lényegi mondanivalója a jobbik volt nyékládházi 
elnöke által elkövetett bűncselekmény, valamint ezzel 
kapcsolatban a Fidesz véleményének ismertetése volt.

a jobbik közleményben közölte, hogy – ellentétben 
a Fidesszel – a leghatározottabban fellép minden tör-
vénysértéssel szemben, különösen akkor, ha abban a párt 
képviselői, tagjai érintettek. a párt továbbá a Fidesz kér-
désére közölte, hogy a jobbik bűnözőkkel csak akkor áll 
kapcsolatban, amikor a parlamenti munka során találkozik 
az elmúlt negyed évszázad korrumpálódott politikusaival.

a médiatanács megállapította, hogy ezt a közleményt 
a jobbik a Fidesz elhangzott véleményére, valamint Dunai 
mónika Fidesz-szóvivő felszólítása kapcsán fogalmazta 
meg, az egy erre a kérdésre adott válasz, azaz a kérel-
mező közleményben foglalt véleménye értelemszerűen 
relevánsnak minősül. 

a médiatanács megállapította továbbá, hogy a kérel-
mező által közzétett közlemény, azaz a jobbik releváns 
álláspontja a mondanivalóját tekintve érdemben eltért 
a műsorszámban elhangzott információktól, ugyanis 
a közlemény a műsorszámban, illetve Dunai mónika nyi-
latkozatában elhangzottak teljes cáfolatát, a jobbik által 
a törvénysértésekkel szembeni általános fellépését, el-
ítélését tartalmazta. 

a médiatanács határozatában kitért a tárgyi ügy sajá-
tosságára, azaz arra, hogy mivel a kérelmező releváns ál-
láspontja a médiaszolgáltató által ismertetett véleményre 
és felszólításra adott válaszként, tehát a műsorszámot 
(tájékoztatást) követően született és került nyilvános-
ságra, a médiaszolgáltatónak a kiegyensúlyozott tájé-
koztatás követelményét jelen esetben műsorszámok so-
rozatában, azaz valamely soron következő „Tények” című 

amennyiben a panasz által hiányolt álláspont a fen-
ti három feltétel bármelyikének nem felel meg, akkor 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének meg-
sértése nem állapítható meg. jogsértés megállapítására 
tehát csak az említett három feltétel együttes teljesülése 
esetén van mód, azonban ilyenkor is vizsgálni szükséges, 
hogy a kifogásolt műsorszámban egyedi jelleggel, vagy 
a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában 
megvalósult-e a tájékoztatás.

4.1. A kiegyensúlyozottsági kérelmek alakulása 
2015-ben
a médiatanács első fokon 61, másodfokon 20 esetben járt 
el kiegyensúlyozottsági kérelemmel kapcsolatos ügyek-
ben. 4. táblázat

4. táblázat: A kiegyensúlyozottsági kérelmek alapján hozott döntések össze-
foglaló adatai 2015-ben

Hivatal Médiatanács

kérelemnek helyt adó döntés – 1

kérelmet elutasító döntés 17 27

eljárást megszüntető döntés 12 4

másodfokú döntés – 20

Összesen 29 52

a 2015 során benyújtott vagy elbírált 61 kérelem döntő 
többségét a reális zöldek klub (44 kérelem), valamint 
a jobbik magyarországért mozgalom (14 kérelem) ter-
jesztette elő. a kérelmek túlnyomó többsége (19 eset) 
ebben az évben a Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt. és 
jogelődei (Duna Televízió Nonprofit zrt., magyar rádió zrt., 
mTV zrt.) által sugárzott műsorszámokkal kapcsolatban 
érkezett, emellett jelentősebb számú kérelem érkezett 
a Hír TV zrt.-vel (14), a TV2 média Csoport kft.-vel (11), 
továbbá az aTV zrt.-vel (10) szemben is. 

4.2. Példák a Médiatanács kiegyensúlyozott 
tájékoztatás kapcsán kialakított gyakorlatából
az alábbiakban bemutatunk néhány példát a főbb döntés-
típusok közül: egy kérelemnek helyt adó, illetve két kérel-
met elutasító határozatot.

A kérelemnek helyt adó, 1296/2015. (IX. 22.) számú 
határozat
a jobbik magyarországért mozgalom a TV2 média Cso-
port kft. médiaszolgáltató TV2 állandó megnevezésű 
csatornáján 2015. augusztus 3-án 18 órától sugárzott 

„Tények” című műsorszámmal kapcsolatosan kezdemé-
nyezett hatósági eljárást a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
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idősebb lakosság maximum hatoda követte figyelemmel 
2015-ben. az RTL Klub Híradója megszerezte a vezető 
szerepet, népszerűségi indexe közel egy százalékkal 
emelkedett (8,5% vs. 9,2%) (5. táblázat), ezzel szemben 
a Tények jelentős visszaesést könyvelhetett el (10,7% vs. 
8,7%). a legkisebb nézettséggel ebben az évben is az 
echo TV hírműsora (0,1%) rendelkezett.

a híranyag vizsgálata során a következő fontosabb alap-
kategóriákat különböztette meg a hatóság:

 – hírek: a tájékoztatási folyamatnak azok a formálisan is 
elkülönülő elemei, amelyek 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 előidézőiként és aktív 
résztvevőiként tűnnek fel a híregységekben;

 – témák: azok az ügyek, amelyek körül az események 
forognak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők 
a véleményüket ismertetik.

a hírműsorok feldolgozása során a hatóság vizsgálta, 
hogy a műsorokban hírként prezentált események milyen 
színterekhez és társadalmi intézményekhez kötődtek; 
a különböző típusú eseményekre a híregységek számát 
és hosszát tekintve milyen mértékű figyelem irányult; 
mely intézmények, illetve mely intézményeket reprezen-
táló személyek jelentek meg mint az események gene-
rálói; milyen mértékű médiafigyelem irányult rájuk; mi-
lyen témák, milyen publikus ügyek szerepeltek a híradók 
napirendjén.

5. táblázat: A hírműsorok nézettsége 2015-ben

A 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 
(18.00) 9,2 826 725 24,4 64,9

TV2 Tények 
(18.00) 8,7 781 089 22,7 55,7

m1 Híradó (19.30) 2,3 209 610 5,0 36,6

Duna TV Híradó 
(18.00) 1,6 143 494 4,4 65,7

magyar aTV Hír-
adó (18.55) 1,8 158 081 4,2 56,5

echo TV Híradó 
(19.30) 0,1 8 440 0,2 20,6

Hasonlóan az előző évekhez, 2015-ben is elsősorban 
hazai vonatkozású történéseket (78%) tártak a nézők és 
hallgatók elé a televíziós, illetve rádiós hírműsorok – azaz 
vagy a szereplőjük volt magyar állampolgár, vagy az ese-
mény helyszíne volt hazánk. Tisztán külföldi vonatkozású 
eseményekkel (külföldi helyszín és külföldi szereplő) a hí-
rek ötöde (21%), míg a határon túli magyarokkal a műsor-
egységek egy százaléka foglalkozott.

a hatóság vizsgálta azokat a nagyobb témacsoporto-
kat, amelyek körül a híregységekben prezentált esemé-
nyek forogtak, és amelyek a híranyagban történő meg-
jelenésükön keresztül mint fontos közügyek definiálódtak 
a nyilvánosságban. (az összegek nem adnak ki 100 szá-
zalékot, mivel egy híradás több témát is tárgyalhatott, 
a híregységek számát a témák gyakoriságához viszonyí-
totta a hatóság.) az adatfelvétel során használt több száz 
téma – a könnyebb értelmezhetőség kedvéért – kilenc 
nagyobb témacsoportként jelenik meg.

a 2015-ös év híregységeinek témaorientációját vizs-
gálva megállapítható, hogy elsősorban a belpolitika állt 
a médiumok érdeklődésének homlokterében (45%), amit 
a katasztrófák és a bűncselekmények követtek (21%) 
a sorban.3 a külpolitika részesedése drasztikusan emelke-
dett (10% vs. 17%), ami a migrációs válságnak és az euró-
pában elkövetett nagy horderejű terrorcselekményeknek 
volt a következménye. a témakörök nagy részének aránya 
vagy változatlan maradt, vagy csak minimális mértékben 
tért el a 2014-ben mértektől.

2015-ben egyedül a 180 percben (74%) haladta meg 
a belpolitika témaköre a 70 százalékos részesedést, 
ugyanakkor a többi közszolgálati és közéleti csatorna ese-
tében is igen magas volt a kérdéskör előfordulása. a köz-
szolgálati csatornák közül egyedül a Déli Krónika produkált 
50 százaléknál alacsonyabb arányt (43%). legkevésbé 
a Tényekben éreztették hatásukat a politikai szféra tör-
ténései (17%). az RTL Klub Híradójában (30% vs. 33%) és 
a Class FM Híreiben (17% vs. 21%) a téma előfordulásának 
emelkedése volt tapasztalható az elmúlt évekhez képest. 
a katasztrófák, bűncselekmények prezentálásának az rTl 
klub, a TV2 és a Class Fm tulajdonított hírértéket, közülük 
is leginkább a Tények emelkedett ki (51%). a közszolgálati 
műsorok közül az M1 esti Híradójában (11%) és a Duna 
TV Híradójában (13%) haladta meg a kérdéskör részese-
dése a tíz százalékot. Botrányok az elmúlt évben az ATV 
Híradójában (20%) fordultak elő a legnagyobb valószínű-
séggel, ettől alig maradt el a Híradó 21 (17%). 2015-ben 

3 A bűnügyi témájú hírek arányáról és az Mttv. vonatkozó előírásainak teljesítéséről 
a beszámoló XI.1. fejezete tartalmaz részletes információkat.

a szerkesztők, illetve mindezek bemutatása milyen mó-
don történt. a fejezet első része a hírműsorok tájékozta-
tási gyakorlatát mutatja be, a második rész a fontosabb 
politikai magazinműsorok működéséről ad képet.

a média ügyeiben döntéseket hozók és a közönség 
is azt várja el az elemzőktől, hogy tárják föl azt, hogy az 
adott évben a politikai csoportokat miként szerepeltették 
az elektronikus médiumokban. az ebből a célból végzett 
analízisek során az elemzők megszámolják a híradókban 
és az egyéb politikai tájékoztató műsorokban az egyes 
politikai pártokat képviselő szereplők különféle módon 
történő megjelenéseinek gyakoriságát (a szereplők verbá-
lis – műsorvezetői – említéseinek számát, vizuális megje-
lenéseinek előfordulását, hosszát, a saját hangon történő 
felbukkanások frekvenciáját, illetve időtartamát, a vizuális 
megjelenítés mikéntjét stb.), és az esetszámokból nyert 
statisztikával jellemzik a vizsgált műsorokat. az ilyen jelle-
gű, tartalomelemzésnek nevezett eljárások objektivitását 
az biztosítja, hogy a műsorokban olyan elemek megjele-
nését számolják, amelyek azonosítása nem szubjektív 
megítélésen, hanem egyszerű, előzetes definíciók alapján, 
automatikusan történik. ez a kvantitatív jellegű elemzés 
tehát az előfordulás egyéb körülményeitől függetlenül 
történik, vagyis nem azt veszi figyelembe, hogy pozitív, 
negatív vagy semleges színben jelentek meg, szólaltak 
meg a politikai szereplők, hanem csak a megjelenésük 
gyakoriságát, számát. a műsorok vizsgálata tehát olyan 
statisztikát eredményez, amely a programok tartalmát 
mennyiségileg jellemzi.

5.1. A hírműsorok tájékoztatási gyakorlata
a havonta, panelszerűen ismétlődő kvantitatív tartalom-
elemzések 2015-ben az m1, a Duna TV, a magyar aTV, 
az echo TV, az rTl klub esti híradóira, a TV2 Tények című 
műsorára, valamint a kossuth rádió 180 perc című hír-
műsorának 7 órától 8 óráig terjedő részére, a Déli és esti 
krónikára, a Class Fm hírösszefoglalóira, illetve a Hír TV 
Híradó 21 című műsorára terjedtek ki.

2015-ben 2052 órányi híranyag feldolgozása történt 
meg, ami több mint 72 ezer műsoregység és közel 121 
ezer hazai szereplő regisztrálását és elemzését jelentette. 
a vizsgálat kizárólag azokat a megjelenéseket vette figye-
lembe, amikor a műsorok ismertették a szereplők állás-
pontját, cselekedeteit, illetve amikor élőszóban nyilatkoztak.

a Nielsen közönségmérés kft. adatai2 szerint az or-
szágos terjesztésű televíziós csatornák főműsoridőben 
sugárzott hírműsorait havi átlagban a négy évnél 

2 A Nielsen Közönségmérés Kft. a Hír TV nézettségét is méri, az azonban – a média-
szolgáltató kérésére – nem publikus.

narrátor általi ismertetése alapján –, a tárgyi műsorszeg-
mensben bemutatásra került, azaz a tájékoztatás kiegyen-
súlyozott volt. a kérelmező véleményének azon része pedig, 
amely szerint a jobbik nem támogatja az uniós kvótarend-
szert, szintén megjelenítésre került a miniszterelnök narrá-
tor útján ismertetett nyilatkozata révén, tehát a tájékozta-
tás e tekintetben is kiegyensúlyozottnak minősült.

Fentiekre tekintettel a médiatanács a kérelmet eluta-
sította, amellyel szemben a kérelmező jogorvoslati kére-
lemmel nem élt, a döntés jogerős.

5. A HÍR- ÉS A POlITIKAI 
MAGAZInMŰSOROK TÁJÉKOZTATÁSI 
GYAKORlATA

a hír- és a politikai magazinműsorok a műsorfolyamon 
belül jól elkülöníthető csoportot alkotnak. alapfunkciójuk, 
hogy az emberek számára folyamatosan biztosítsák mind 
a világ, mind a magyarországi társadalmi, politikai, gazda-
sági és kulturális élet történéseiben való eligazodáshoz 
szükséges információkat. elvárás velük szemben, hogy 
mutassák be, tegyék megítélhetővé a legfontosabb ese-
ményeket, a társadalom számára lényeges ügyeket, prob-
lémákat és az ezekkel kapcsolatos különféle álláspon-
tokat. a hír- és a tájékoztató műsorokkal (híradók, hírek, 
politikai, gazdasági, kulturális magazinműsorok, riportok 
stb.) szemben támasztott követelmények a műsorfolyam 
egészében elfoglalt helyhez, a műsor tényközlő jellegé-
hez, a műsor által megvalósított szelekcióhoz és végül 
a program formai jegyeihez köthetők. köztudott, hogy 
a hír- és magazinműsorok nemcsak egyszerűen megjele-
nítik a tényeket, hanem előzetesen különféle szempontok 
alapján szelektálnak is az információk között. azaz nem 
minden eseményből lesz hír, nem minden közszereplő 
és közügy kap lehetőséget a médián keresztüli megjele-
nésre. ezen a téren a közönség részéről követelményként 
fogalmazható meg, hogy a műsorok ne lényegtelen 
és érdektelen témákkal foglalkozzanak, hanem olyan 
történéseket, véleményeket és olyan szereplőket jele-
nítsenek meg, amelyek és akik fontosak, közérdeklődésre 
tartanak számot. Szintén általános elvárás, hogy a mű-
sorokban a súlyának megfelelő helyet kaphasson az egy 
konkrét témában, egy bizonyos területen létező többféle 
nézet és vélemény.

a 2015-ös vizsgálataiban az NmHH elsősorban arra 
kereste a választ, hogy az aktuális műsorokban mi-
lyen arányok, milyen médiahasználat jellemezte a ha-
zai politikai életet, mely ügyekre és témákra fókuszáltak 
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Széles körben elfogadott az az álláspont, amely a szó-
beli nyilatkozatot a narrátor általi megjelenítésnél ér-
tékesebb szereplési formának tekinti. ezért az NmHH 
folyamatosan regisztrálja a politikusok által adott nyi-
latkozatokat, egyfelől a megszólalók csoportjának po-
litikai összetétele, másfelől időtartamának megoszlása 
szempontjából. a felmérésekben állandóan alkalmazott 
mutató a politikai erők képviselői által adott nyilatkoza-
tok összes idejének megoszlása (3. ábra).

2015-ben a parlamenti politikusok összes beszéd-
idejének 75 százaléka a kormányoldal prominenseihez 
kötődött, ami 2014-hez képest hatszázalékos emelke-
dést jelent (69%). említésre érdemes, hogy a kormány-
oldal részesedése mindössze augusztusban csökkent 
70 százalék alá.

3. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata a hír-
műsorokban 2014-ben és 2015-ben (a beszédidő százalékában)
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párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési ada-
tait a táblázatokban a hatóság a kormány alá sorolta.

a kormányzati oldal médiahasználatában 2014-hez 
képest jelentős térnyerés volt tapasztalható (50% vs. 66%) 
(2. ábra), részesedésük mélypontját márciusban érték el 
(60%), az év második felében arányuk többször is 70 szá-
zalék fölé emelkedett.

a parlamenti politikusok mellett érdemes szemügyre 
venni az összes, köztudomásúan politikai kötődéssel bíró 
szereplő megjelenését is (7. táblázat). ebből a szempont-
ból nézve a kormányoldal a szereplések több mint 60 
százalékát tudhatta magáénak (61,8%), közülük is a Fidesz 
megjelenései számítottak meghatározónak (50,2%). az el-
lenzéki oldalról leggyakrabban a szocialisták prominensei-
vel lehetett találkozni, akiket a jobbik követett a sorban. 
a legkisebb teret a liberálisok kapták.

2. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata a hír-
műsorokban 2014-ben és 2015-ben (a szereplések százalékában)
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hírműsorainak mindegyikében jóval 25 százalék felett ala-
kult megjelenéseik aránya. a Tényekben (9%) a hatalmi szfé-
ra részesedése éves szinten nem érte el a tíz százalékot, 
míg legfőbb vetélytársánál, az RTL Klub Híradójánál jelentős 
mértékben felülmúlta azt (15%).

1. ábra: A parlamenti politikusok és az „egyéb szereplők” megjelenésének 
aránya a hírműsorokban

a politikusok szerepléseit két aspektusból is vizsgálta 
a hatóság. az NmHH az erőviszonyok áttekintését elő-
segítő ábrákban csak a kormánytagok és a parlamen-
ti képviselők szerepléseit tüntette fel havi bontásban. 
a táblázatok esetében azonban a parlamenti képviselők 
médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai 
pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők eredmé-
nyei is megjelennek. a kabinet pártok által delegált, de 
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is az önkormányzatok munkájának szentelték a legkisebb 
figyelmet a hírműsorok (1%). 6. táblázat

az NmHH a következőkben a hírműsorok tájékoztatá-
si gyakorlatát a politikusok szereplési arányainak szem-
pontjából mutatja be. ennek keretében – nemzetközi 
példákat követve – elsősorban a parlamenti dimenzióban 
értelmezhető politikusok – azaz a kormánytagok, a koa-
lícióhoz, illetve a parlamenti ellenzékhez tartozók – sze-
repléseit vizsgálta. a feldolgozás során kizárólag azokat 
a megjelenéseket vette figyelembe, amikor a műsorok is-
mertették a szereplők álláspontját, cselekedeteit, illetve 
amikor élőszóban nyilatkoztak (azaz eltekintett a hatóság 
azoktól a megjelenésektől, amikor a kommunikátorok csak 
neveket említettek).

a politikusok médiahasználatát elsőként az ún. összes 
szereplési lehetőség alapján közelítette meg a kutatás. 
a szembenálló politikai erők előfordulási gyakoriságában 
mutatkozó különbségek azt jelzik, hogy az elektronikus 
médiumok mekkora publicitást biztosítottak az eltérő vé-
lemények kifejtésére. 2015-ben a parlamenti patkó részt-
vevői ugyanakkora teret kaptak a megjelenésre, mint az 
azt megelőző évben (25%, illetve 25%). a parlamenti po-
litikusok aránya egyik hónapban sem érte el a 30 száza-
lékot az elemzett hírműsorokban (1. ábra). a belpolitikai 
élet prominensei a 180 percben (29%) fordultak elő a leg-
nagyobb arányban. a közszolgálati és a közéleti csatornák 

Kormány Fidesz KDnP MSZP Jobbik lMP DK PM Együtt liberálisok

m1 esti Híradó 7,1 49,5 4,6 11,7 9,8 7,4 4,5 1,8 2,5 1,2

Duna TV Híradó 7,9 51,1 4,7 10,8 9,3 6,9 3,9 1,8 2,4 1,3

180 perc 8,6 47,3 3,8 12,3 10,3 8,8 3,9 1,5 2,3 1,2

Déli krónika 14,9 63,4 6,8 6,3 3,3 3,3 0,8 0,3 0,7 0,1

esti krónika 10,4 50,6 5,5 10,7 8,8 9,4 1,9 0,9 1,1 0,7

Tények (TV2) 5,9 53,4 2,6 14,2 4,6 4,7 6,5 2,3 5,0 0,6

rTl klub Híradó 7,2 46,8 2,8 12,3 5,1 6,2 6,8 4,2 7,6 1,1

Class Fm Hírek 8,6 41,4 2,8 11,8 8,9 8,2 5,6 4,0 8,1 0,6

aTV Híradó 4,8 41,3 2,5 14,9 7,9 6,5 7,8 4,6 7,0 2,5

Híradó 21 (Hír TV) 5,0 50,0 3,8 11,7 10,3 6,1 5,1 2,5 4,0 1,4

echo TV Híradó 7,0 63,2 6,7 7,9 6,9 3,0 2,5 0,8 1,6 0,4

Összesen 7,5 50,2 4,1 11,7 8,0 6,6 4,7 2,3 3,8 1,2

7. táblázat: A pártkötődéssel nem rendelkező kormánytagok és a parlamentben képviselettel rendelkező pártok tagjainak médiahasználata a hírműsorokban 
(a szereplések százalékában)

6. táblázat: A műsoregységekben tárgyalt főbb témacsoportok (%)
M1 esti Híradó Duna TV Híradó 180 perc Déli Krónika Esti Krónika Tények (TV2)

külpolitika 23 25 26 20 19 7

gazdaság 10 9 14 19 16 7

Belpolitika 50 57 74 43 63 17

Botrányok 7 7 8 3 5 8

Szociális szféra 6 4 5 8 8 6

Önkormányzatok 1 0 1 2 2 1

kultúra 14 9 8 13 11 8

katasztrófa, baleset, 
bűncselekmény 11 13 5 7 7 51

egyéb 3 2 1 1 2 4

RTl Klub Híradó Class FM Hírek ATV Híradó Híradó 21 (Hír TV) Echo TV Híradó Átlagosan

külpolitika 9 9 18 22 26 17

gazdaság 4 15 5 6 15 10

Belpolitika 33 21 63 53 54 45

Botrányok 14 7 20 17 6 9

Szociális szféra 11 11 6 6 8 7

Önkormányzatok 1 2 2 2 2 1

kultúra 10 9 8 6 13 10

katasztrófa, baleset, 
bűncselekmény 38 27 12 18 7 21

egyéb 4 7 1 1 1 3
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ismertették a szereplők álláspontját, cselekedeteit, illetve 
amikor élőszóban nyilatkoztak. a kormányzati oldal mé-
diahasználatában 2014-hez képest 6 százalékos emel-
kedést regisztrált az NmHH (55% vs. 61%) (4. ábra). az év 
első harmadában a kormányzat szereplése 70 százalék 
alatt maradt, majd efölé emelkedett, és az év további ré-
szében már csak novemberben került az említett szint alá.

a pártkötődéssel rendelkező politikusok körében 
a kormányzati oldal aránya elérte a kétharmadot (66,4%) 
(11. táblázat). a Fidesz prominenseire irányult a leg-
nagyobb figyelem (51,9%), akiket a szocialisták (11,9%) 
követtek. a jobbik, az lmP és a Dk politikusai közel 
azonos arányban (4,6%–4,6%–4,4%) jelenhettek meg 
a háttérműsorokban.

4. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata a ma-
gazinműsorokban 2014-ben és 2015-ben (a szereplések százalékában)

a magazinműsorok esetében a politikusok élőszóbeli sze-
replései nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a hírműso-
roknál. a háttérműsorok többségében ugyanis a politikai 
felek hosszabb lélegzetű interjúk során fejthetik ki a vé-
leményüket, míg a hírösszefoglalóknál sok esetben csak 
rövid idézet, bejátszás útján jelenhetnek meg a hazai po-
litikum reprezentánsai. az összes szereplés szempontja 
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a televíziós és rádiós politikai háttérműsorok szinte 
csak hazai vonatkozású történéseket tártak a nézők/
hallgatók elé (92,8%). a műsoregységekben tárgyalt főbb 
témacsoportok közül kiemelkedett a belpolitika (67%), 
amelyet a külpolitika (38%) követett a sorban (10. táblá-
zat). a külpolitika magas előfordulásához leginkább a mig-
rációs válság témájának gyakori szereplése járult hozzá, 
ami a magazinműsorokban 2015 legtöbbször megjelenő 
kérdésköre volt. (az összegek nem adják ki a 100 száza-
lékot, mivel egy műsoregység több témát is tárgyalhatott, 
a híregységek számát az NmHH a témák gyakoriságához 
viszonyította. a magazinműsorok témáinak rögzítésénél 
ugyanazokat a változtatásokat léptette életbe a hatóság, 
mint a hírműsorok esetében.)

10. táblázat: A műsoregységekben tárgyalt főbb témacsoportok (százalékban)

Téma Átlag

Belpolitika 67

külpolitika 38

Szociális szféra 10

gazdaság 10

Botrányok 10

kultúra 10

katasztrófa, baleset, bűncselekmény 6

Önkormányzatok 2

egyéb 1

a politikusok szerepléseit ugyanazokból az aspek-
tusokból elemezte az NmHH, mint a hírműsoroknál. 
az erőviszonyok áttekintését elősegítő ábrákban csak 
a kormánytagok és a parlamenti képviselők szerepléseit 
ábrázolta havi bontásban. a táblázatok esetében a par-
lamenti képviselők médiahasználata mellett a kormány-
tagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti 
szereplők eredményei is megjelennek. elsőként az ösz-
szes szereplés szempontjából elemezte előfordulásaikat 
a hatóság, vagyis a feldolgozás során kizárólag azokat 
a megjelenéseket vette figyelembe, amikor a műsorok 

tartalmának bemutatására. a mintába a következő mű-
sorok tartoztak: Ma este, Ma reggel (m1); Ütköző (kossuth 
rádió), Mokka (TV2); Egyenes beszéd (magyar aTV), Magyar-
ország élőben (Hír TV).

az NmHH 2015-ben a magazinműsorok körében 1084 
órányi műsorszámot, több mint 7900 műsoregységet 
elemzett. az országos sugárzású televíziós csatornák 
magazinműsorai közül idén az Egyenes beszéd rendelke-
zett a legnagyobb nézőszámmal és közönségaránnyal, 
a műsor nézettsége az előző évhez képest nem változott 
(2,5% vs. 2,4%) (9. táblázat).4

9. táblázat: A magazinműsorok nézettsége

A műsor címe

Súlyozott 
nézettség a teljes 
lakosság körében 

(AMR)

Közönségarány 
(SHR)

A műsor egy 
nézőjére 

jutó nézett 
időszázalékos 
aránya (ATS)

% fő % %

m1 ma este 1,1 100 880 2,4 15,0

m1 ma reggel 1,1 96 743 11,7 19,7

TV2 mokka 1,9 169 154 20,0 25,5

magyar aTV 
egyenes 
beszéd

2,4 212 159 5,1 46,7

a felmérések kitértek arra is, hogy a politikai magazinmű-
sorokban az események milyen színterekhez és társadal-
mi intézményekhez kötődtek; a különböző események-
re, szereplőkre milyen mértékű médiafigyelem irányult; 
milyen témák jelentek meg a műsorokban. a fejezetben 
használt kategóriák, meghatározások megegyeznek a hír-
műsorokról készült elemzés definícióival, így a két kutatás 
eredményei összevethetőek egymással.

4 A Nielsen Közönségmérés Kft. a Hír TV nézettségét is méri, az azonban – a média-
szolgáltató kérésére – nem publikus.

az összes pártkötődéssel rendelkező szereplő megjele-
nésének vizsgálata során jelentős különbségek rajzolódtak 
ki az egyes hírműsorok között (8. táblázat). a műsorokban 

– a Class FM kivételével – mindenhol csökkent az ellenzék 
megoszlása. Többségüknél még így is 70 százalék alatt ma-
radt a kormányon lévő erőknek biztosított műsoridő. ezzel 
szemben három műsorban a kormányzati oldal beszédideje 
a 80 százalékot is meghaladta (Duna TV Híradó, Déli Krónika, 
Echo TV Híradó). a legnagyobb teret a Déli Krónika biztosította 
számukra (89,0%). a Fidesz szereplése a legmagasabb arányt 
a Duna TV Híradójában érte el (69,9%). az ATV hírműsorában 
az ellenzéki erőknek allokált médiafelület részesedése meg-
haladta az 50 százalékot (52,1%). a szocialistákra szintén 
az előbbi műsorban irányult a legnagyobb figyelem (16,0%). 
a jobbik prominenseinek a Híradó 21 biztosította a legna-
gyobb teret a megszólalásra (10,5%). a Class FM-en mért 
jelentős ellenzéki túlsúly egyrészt annak volt köszönhető 
(91,5%), hogy a hírműsor minimálisra csökkentette a politi-
kusok megszólaltatását, másrészt az elért magas arányhoz 
jelentősen hozzájárult az is, hogy a kereskedelmi csatorna 
egészségügyi kérdésekben (pl. betegségek és azok meg-
előzése) gyakran szerepeltette azt a komáromi zoltánt, aki 
orvosi praxisa mellett az együtt elnökségének is a tagja.

5.2. A politikai magazinműsorok tájékoztatási 
gyakorlata
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 ese-
mények, történések, problémák rövid, tényszerű bemu-
tatására törekednek, addig a magazinműsorokban több 
idő jut az eltérő nézetek, vélemények és azok mögöttes 

8. táblázat: A kormány és a parlamentben képviselettel rendelkező pártok tagjainak médiahasználata a hírműsorokban (a beszédidő százalékában)

Kormány Fidesz KDnP MSZP Jobbik lMP DK PM Együtt liberálisok

m1 esti Híradó 7,3 61,9 4,8 8,7 7,9 6,6 2,0 0,2 0,5 0,2

Duna TV Híradó 7,0 69,9 4,3 6,6 6,5 4,8 0,6 0,0 0,2 0,0

180 perc 8,5 55,5 3,6 9,4 6,9 6,5 2,7 2,0 2,9 2,0

Déli krónika 14,1 69,2 5,7 4,4 2,7 2,9 0,4 0,2 0,5 0,1

esti krónika 10,1 56,1 5,3 9,2 9,0 9,5 0,5 0,0 0,0 0,1

Tények (TV2) 4,3 57,6 2,6 15,7 3,0 4,5 5,5 1,7 4,7 0,3

rTl klub Híradó 5,1 45,4 2,8 15,0 2,8 6,6 8,5 4,2 8,4 1,1

Class Fm Hírek 0,5 3,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0

aTV Híradó 3,2 42,8 2,0 16,0 7,6 6,3 8,5 4,5 6,9 2,3

Híradó 21 (Hír TV) 4,5 54,8 3,0 10,9 10,5 5,7 4,2 2,2 3,1 1,0

echo TV Híradó 6,9 68,9 8,6 5,2 5,7 1,7 1,4 0,4 0,9 0,2

Átlagosan 7,2 57,3 4,2 9,9 6,8 5,8 3,2 1,6 2,8 1,1

11. táblázat: A kormány és a parlamentben képviselettel rendelkező pártok tagjainak médiahasználata a magazinműsorokban (a szereplések százalékában)

Kormány Fidesz KDnP MSZP Jobbik lMP DK PM Együtt liberálisok

ma reggel 13,5 54,0 4,4 8,8 7,6 4,0 2,4 1,4 1,7 2,1

ma este 11,5 53,8 4,2 13,7 5,7 5,2 2,8 1,1 1,6 0,5

Ütköző 17,1 48,5 3,0 11,7 5,7 5,7 4,8 0,6 2,1 0,9

mokka 9,4 59,1 2,9 13,4 2,4 2,4 5,6 1,9 2,7 0,4

egyenes beszéd 6,1 50,8 2,4 14,1 5,0 5,0 8,1 3,0 4,5 2,5

magyarország élőben 14,7 46,9 1,8 10,5 5,3 5,3 3,0 1,6 3,8 1,8

Átlagosan 11,5 51,9 3,0 11,9 4,6 4,6 4,4 1,8 2,9 1,6
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érintően. ezek egyik csoportját a kiskorúakra vonatkozó 
korlátozások alkotják. a szabályok lényege: a hirdetők 
nem használhatják ki a kiskorúak életkorából adódó hiszé-
kenységet, a szüleik iránti bizalmat és tapasztalatlanságot.

a médiatanács az 1276/2015. (IX. 15.) számú határo-
zatában egy ebbe a körbe tartozó szabály, az mttv. 24. § 
(1) bekezdés d) pontjának megsértését állapította meg, 
amelynek értelmében a kereskedelmi közlemény közvet-
lenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék 
szüleiket (vagy másokat) a reklámozott áru megvásárlá-
sára. a határozat egy körzeti rádióval szemben született, 
amelynek egyik hirdetésében egy gyermekeknek szóló 
újsággal kapcsolatban szólították fel a kiskorúakat.

Ugyanennek a jogszabályhelynek az érvényesülését ál-
lampolgári bejelentésre is vizsgálta a médiatanács a több 
televíziós csatornán sugárzott aldi-reklámokkal kapcso-
latban, amelyekben egy nyelvtanórán hangzott el az élel-
miszer-áruház reklámüzenete: „Az Aldi olcsó”. a 836/2015. 
(VI. 30.) számú döntés értelmében a médiatanács nem 
indított eljárást az érintett médiaszolgáltatókkal szemben. 
megállapította, hogy bár a reklámfilm első része gyerek-
korhoz kapcsolódó szituációt jelenített meg (egy iskolai tan-
órát), nem gyermekeket célzott (hanem háziasszonyokat), 
és nem közvetített kifejezetten gyermekeknek szóló üze-
netet (nem fejezett ki sem többet, sem kevesebbet, mint 
az áruházlánc tömegesen megjelenő egyenüzenetét: „ol-
csó”), illetve nem épített a kiskorúak hiszékenységére, nem 
próbálta kihasználni a gyermekek tanáraik iránti bizalmát. 

6.2. A támogatás és a termékmegjelenítés
az audiovizuális médiaszolgáltatások által alkalmazott 
alternatív hirdetési eszközök közül a műsortámogatás 
a legelterjedtebb. a szponzoráció előnye a direkt hirde-
téssel szemben, hogy képes megszólítani a reklámkerülő 
közönséget is, továbbá úgy biztosít bevételt a médiaszol-
gáltatónak, hogy nem terheli a törvényben meghatározott 
reklámidőkeretet.

a hatóság a támogatás és termékmegjelenítés szabá-
lyainak betartását folyamatosan ellenőrzi; külön célvizs-
gálat keretében elemzi ebből a szempontból az országos 
vételkörzetű televíziók saját gyártású műsorait.

a médiatanács 2015-ben három határozatában a tá-
mogatás és a termékmegjelenítés szabályainak együttes 
megsértését állapította meg. a vizsgált esetekben a mű-
sorszám támogatója egyben hirdető (termékmegjelenítő) is 
volt, ami nem ellentétes a vonatkozó jogszabályhelyekkel, 
azonban ezekben az esetekben is be kell tartani az Smtv. 
20. § (9) bekezdését, mely előírja, hogy a támogatott média-
tartalom nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató 

(63%-37% vs. 70%-30%) (7. ábra). az ellenzéki oldal számára 
biztosított műsoridő három hónapban is 30 százalék alatt 
maradt. a legnagyobb figyelem áprilisban irányult rájuk (35%).

7. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata a hír- és 
a magazinműsorokban 2014-ben és 2015-ben (a beszédidő százalékában)

6. A MÉDIATAnÁCS KERESKEDElMI 
KÖZlEMÉnYEKKEl KAPCSOlATOS 
HATÁROZATAI 2015-BEn

a kereskedelmi közlemények szabályainak érvényesülé-
sét a hatóság szintén rendszeresen ellenőrzi; a vizsgála-
tokhoz 2011 májusától saját fejlesztésű szoftvert használ. 
a reklámanalízis adatait a hatóság egy adatbázisba gyűjti, 
amelynek struktúrája sokféle keresési lehetőséget bizto-
sít, így átfogó képet ad többek között arról, hogy a média-
szolgáltatók mely hirdetési formákat, eszközöket használják 
leginkább kampányaikban, illetve melyek a legtöbbet reklá-
mozott termékek. az új vizsgálati módszerrel tehát nemcsak 
a jogsértések deríthetők fel, hanem a különböző hirdetési 
típusok alkalmazásának gyakorlata is figyelemmel kísérhető. 

a hatóság 2015-ben is folytatta a legnagyobb el-
éréssel rendelkező televíziók támogatási gyakorlatával 
és a termékmegjelenítés alkalmazásával kapcsolatos 
célvizsgálatát, amit először 2013-ban elemzett és pub-
likált negyedévente a honlapján. a hatóság 2015-ben az 
országos kereskedelmi csatornák valamennyi saját gyár-
tású műsorszámában vizsgálta a termékmegjelenítés és 
a támogatás szabályainak érvényesülését.

6.1. A kereskedelmi közlemények közös szabályai
az mttv. közös szabályokat állapít meg a médiaszolgál-
tatásban közzétett valamennyi kereskedelmi közleményt 
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ezért a magazinműsorok esetében torzíthat, mivel sok 
esetben oly módon beszélnek egy politikai csoport tevé-
kenységéről, hogy az érintett fél részéről nem hívtak meg 
senkit, vagy ugyan felkérték, de a képviselője nem kívánt 
részt venni a műsorban (5. ábra).

5. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata a ma-
gazinműsorokban 2014-ben és 2015-ben (a beszédidő százalékában)

2015-ben a politikai csoportok szóbeli megnyilatkozásai-
ban mért különbségek nőttek a megelőző évhez képest 
(58%–42% vs. 64%–36%). a parlamenti oppozíció beszéd-
ideje csak a tavaszi hónapokban érte el vagy haladta meg 
a 40 százalékot.

az egyes műsorok között jelentős eltérések voltak ta-
pasztalhatók a pártok megjelenítésének tekintetében 
(12. táblázat). a programok majd mindegyikében – a Ma-
gyarország élőben kivételével – az ellenzék térvesztése volt 
megfigyelhető. a kormányoldal előretörése a Ma reggelben 
volt a legszembetűnőbb (54,5% vs. 81,4%), amihez az m1 új 
műsorstruktúrája is hozzájárulhatott. az ellenzéknek ebben 
az évben is az Egyenes beszédben allokálták a legnagyobb 
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teret a megszólalásra, annak ellenére is, hogy részesedé-
sük jelentősen visszaesett (92,8% vs. 74,2%). az év meg-
határozó politikai történésének számított, hogy a kormány 
és Simicska lajos között megromlott a viszony, ami a Hír TV 
magazinműsorának adatain is nyomot hagyott. 2015-ben 
már az ellenzék jóval nagyobb teret birtokolt, mint a kor-
mányoldal (40,3% vs. 59,8%). az oppozíció pártjai közül leg-
gyakrabban a jobbik szerepelt, amely 20 százalék körüli 
arányt ért el (19,7%).

Összefoglalás
2015-ben a kormányzati oldal médiahasználata a hír- és 
a politikai magazinműsorokban az előző éves adatokhoz 
képest 8 százalékkal emelkedett (59% vs. 67%) (6. ábra), 
csúcspontját augusztusban érte el (73%).

6. ábra: A kormányzati oldal és a parlamenti ellenzék médiahasználata 
a hír- és a magazinműsorokban 2014-ben és 2015-ben (a szereplések 
százalékában)

2015-ben – 2014-hez képest – a kormányzat és az ellen-
zék beszédideje közötti különbség a kormányzat javára nőtt 
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12. táblázat: A kormány és a parlamentben képviselettel rendelkező pártok tagjainak médiahasználata a magazinműsorokban (a beszédidő százalékában)

Kormány Fidesz KDnP MSZP Jobbik lMP DK PM Együtt liberálisok

ma reggel 15,1 60,1 6,2 4,2 6,5 3,4 0,0 1,1 1,5 1,9

ma este 13,3 60,5 6,2 10,1 4,6 4,4 0,0 0,2 0,4 0,3

Ütköző 3,4 42,8 10,2 17,6 4,3 12,1 3,0 0,9 2,2 3,4

mokka 6,9 60,1 3,1 17,3 1,4 1,8 5,0 1,7 2,0 0,8

egyenes beszéd 2,6 21,7 1,5 25,6 4,7 9,3 14,4 5,5 8,8 5,9

magyarország élőben 2,8 34,7 2,8 14,1 19,7 10,6 2,0 2,2 7,8 3,4

Átlagosan 7,7 44,1 4,3 14,7 7,6 6,9 4,8 2,4 4,6 3,0
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a médiatanács 2015-ben két alkalommal állapította 
meg az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértését a tá-
mogatói megnevezés keretének túllépése miatt. a bíróság 
által megerősített jogértelmezés szerint a burkolt keres-
kedelmi közlemény közzétételét tiltó szabály megsértése 
a támogató reklámszerű megnevezésével is megvaló-
sulhat. ezen esetkörbe tartozó jogsértés miatt született 
a médiatanács 1542/2015. (XI. 24.) számú határozata. 
a mambó rádió kft. médiaszolgáltató 99,4 rádió 1 el-
nevezésű médiaszolgáltatásában olyan támogatói üze-
net hangzott el, amely megnevezte a támogató pontos 
címét. a támogatói üzenet közzététele a vizsgált eset-
ben természetét tekintve megtévesztő volt. a támogató 
megnevezése azáltal vált burkolt reklámmá, hogy noha 
reklámot tartalmazott, ezt nyíltan nem vállalta – a média-
szolgáltató a közlemény tartalmának (reklám) megfelelő 
jellegét a közönség számára nem jelölte. a médiatanács 

6.4. A burkolt kereskedelmi közlemény
a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében megfogalmazott szabály 
is a szerkesztett és kereskedelmi tartalom elválasztásá-
nak, a reklámok azonosításának/jelölésének elvét fejezi ki. 
az elválasztás és azonosítás doktrínájából következik, hogy 
a jellegének egyértelmű megjelölése nélkül, a szerkesztett 
tartalomban közzétett kereskedelmi üzenet – kivéve a jog-
szerű termékmegjelenítések esetét – burkolt kereskedelmi 
közleménynek minősül. az mttv. fogalommeghatározása 
értelmében a burkolt kereskedelmi közlemény olyan ke-
reskedelmi közlemény, amely megtéveszti a közönséget, 
illetve burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi köz-
lemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha 
nem ellenszolgáltatás fejében tették közzé. 

a médiatanács 2015-ben 8 határozatában állapítot-
ta meg az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértését. 
14. táblázat

applikálták. mivel a kamera bevásárlás és főzés közben 
is követte a szereplőket, a műsorszámokban szinte fo-
lyamatosan látható volt a támogató/hirdető megkülön-
böztető jelzése a szereplők öltözékén. ezt a magatartást 
a médiatanács indokolatlanul hangsúlyos termékmegje-
lenítésnek, egyben a támogató termékeinek vásárlására 
ösztönzőnek tekintette, és a jogsértések miatt összesen 
1 millió 360 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte 
a médiaszolgáltatót. 

Műsorszám audiovizuális médiaszolgáltató/
médiaszolgáltatás általi támogatása [a Médiatanács 
1218/2015. (IX. 1.) számú határozata]
a médiatanács az Smtv. 20. § (8) bekezdésének meg-
sértését állapította meg az rTl klub médiaszolgáltató-
jával szemben. a rendelkezés értelmében audiovizuális 
médiaszolgáltatás vagy annak műsorszáma más audio-
vizuális médiaszolgáltatást végző, illetve audiovizuális 
műsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó 
vállalkozás által nem támogatható. a határozat a csator-
na Havazin című magazinműsorának jogszabályellenes 
támogatása miatt született. a médiatanács felhívás jog-
következményt alkalmazott.

6.3. A hirdetések elválasztása a szerkesztett 
tartalomtól, forrásmegjelölés, politikai reklám
az mttv. 32. § (2) bekezdése előírja, hogy a politikai rek-
lámnak, közérdekű közleménynek és társadalmi célú 
reklámnak felismerhetőnek és más médiatartalmaktól 
megkülönböztethetőnek kell lennie. a 32. § (4) bekezdése 
a megrendelő egyértelmű megnevezését követeli meg 
ugyanezen hirdetések tekintetében. a 32. § (3) bekezdése 
rendelkezik többek között arról, hogy választási kampány-
időszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt 
népszavazással összefüggésben közölhető. 

a szerkesztett programtól való elválasztást, a felismer-
hetőséget és a megkülönböztethetőséget a médiaszol-
gáltatásban közétett klasszikus reklámok tekintetében 
az mttv. 33. § (1) bekezdése írja elő. 

a médiatanács 2015-ben négy határozatában állapí-
totta meg a reklámok nem megfelelő jelölését, két mé-
diaszolgáltató adásaiban észlelte, hogy a politikai reklám 
és a társadalmi célú reklám felismerhetősége nem volt 
egyértelmű, illetve a szerkesztett programtól nem voltak 
megfelelően elválasztva, továbbá megrendelőjük nem 
volt megnevezve, valamint három médiaszolgáltatásban 
hangzott el olyan társadalmi célú reklám és politikai rek-
lám, amelyeknek forrása (megrendelője) szintén nem volt 
egyértelműen megjelölve. 13. táblázat

termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igény-
bevételére, és az mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjait, 
amelyek szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsor-
számok közvetlenül nem hívhatnak fel áru megvásárlására 
(szolgáltatás igénybevételére), illetve nem adhatnak a mű-
sorszám tartalmából nem következő indokolatlan hang-
súlyt a megjelenített terméknek (szolgáltatásnak).

Konkrét termék megvásárlására való ösztönzés 
[a Médiatanács 1539/2015. (IX. 24.) számú határozata]
a 2015. június 17-ei mokka című magazin „a nyár ízei” 
szegmensét a Vegeta támogatta. a Vegeta márkajelzés-
sel ellátott termékek a műsorrész szinte teljes időtarta-
ma alatt képernyőn voltak, noha azokat a szakács egy-
szer sem használta a bemutatott ételek elkészítéséhez. 
a márkajelzés hangsúlyos bemutatása a támogatóként 
megnevezett Vegeta-termékcsaládhoz tartozó áruk meg-
vásárlására ösztönözhette a fogyasztókat. a Vegeta már-
kajelzéssel ellátott áruk folyamatos képernyőn tartása 
egyben dramaturgiailag is indokolatlan volt, hiszen azok-
ra az ételek elkészítéséhez nem volt szükség, így a mű-
sorrész az mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontját is sértette. 
a médiatanács a jogsértések miatt összesen 260 ezer 
forint bírság megfizetésére kötelezte a médiaszolgáltatót. 

Termék jellemzőinek ismertetése [a Médiatanács 
1601/2015. (XII. 8.) számú határozata]
a Több mint testőr című magazin 2015. június 21-ei 
adásának támogatója a lifestars, az ördögnyelv shake, 
valamint a T-kód krém és kapszula forgalmazója volt. 
a műsorvezető az adásban különféle bőrproblémákra 
ideális megoldásként mutatta be a T-kód arckrémet, fel-
olvasta annak összetevőit, miközben a termék végig lát-
ható volt a képernyőn. a médiatanács az Smtv. 20. § (9) 
bekezdése mellett az mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjá-
nak megsértését is megállapította a termék jellemzőinek 
ismertetése miatt. a médiatanács a jogsértések miatt 
összesen 260 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte 
a médiaszolgáltatót. 

Indokolatlanul hangsúlyos termékmegjelenítés 
[a Médiatanács 1602/2015. (XII. 8.) számú határozata]
a médiatanács állampolgári bejelentésre vizsgálta a mil-
liomos szakács című vetélkedősorozat 2015. szeptemberi 
adásait. 

a műsorszámokat egy lidl áruházban forgatták, az 
egyik támogató is a lidl áruházlánc volt. a versengő sza-
kácsok olyan séfkabátot viseltek, amelyre a támogató és 
a helyszínt is rendelkezésre bocsátó lidl áruház logóját 

14. táblázat: Médiatanácsi határozatok a burkolt kereskedelmi közleményre vonatkozó szabályok megsértése miatt 2015-ben

Médiaszolgáltató/médiaszolgáltatás Sugárzási időpont A határozat száma Jogkövetkezmény

TV2 média Csoport kft. (TV2) 2014. június 18. 51/2015. (I. 13.) mttv. 187. § (3) b): 450 000 Ft bírság

amC Networks Central europe kft. (Sport 1) 2015. február 12. 592/2015. (V. 19.) mttv. 186. § (1): felhívás

TV2 média Csoport kft. (TV2) 2015. február 19. 744/2015. (VI. 16.) mttv. 187. § (3) b): 100 000 Ft bírság

„alapítvány a Tatai Televízió segítésére” körzeti Televízió Tata 2015. április 27. 912/2015. (VII. 13.) mttv. 186. § (1): felhívás

TV2 média Csoport kft. (TV2) 2015. március 24. 1217/2015. (IX. 1.) mttv. 187. § (3) b): 500 000 Ft bírság

amC Networks Central europe kft. (Sport2) 2015. május 10. 1230/2015. (IX. 1.) mttv. 187. § (3) b): 50 000 Ft bírság

mambó rádió kft. (99,4 rádió 1) 2015. augusztus 4. 1542/2015. (XI. 24.) mttv. 186. § (1): felhívás

Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt. (m1) 2015. szeptember 21. 1603/2015. (XII. 8.) mttv. 187. § (3) b): 50 000 Ft bírság

13. táblázat: Médiatanácsi határozatok a reklámok közzétételére vonatkozó szabályok megsértése miatt 2015-ben

Határozat száma Médiaszolgáltatás Jogsértés Jogkövetkezmény

59/2015. (I. 13.) TV2 a társadalmi célú reklám megrendelőjének egyértelmű megnevezése [mttv. 32. § (4)] mttv. 186. § (1): felhívás

82/2015. (I. 20.) rTl klub a társadalmi célú reklám megrendelőjének egyértelmű megnevezése [mttv. 32. § (4)] mttv. 186. § (1): felhívás

83/2015. (I. 20.) Stúdió Fm 96,3 a politikai reklám megrendelőjének egyértelmű megnevezése [mttv. 32. § (4)] mttv. 187. § (3) b):
10 000 Ft bírság

228/2015. (III. 11.) rádió 451 a politikai reklám felismerhetősége és más médiatartalmaktól való megkülönböztethető-
sége [mttv. 32. § (2) b)], illetve megrendelőjének egyértelmű megnevezése [mttv. 32. § (4)]

mttv. 187. § (3) b):
40 000 Ft bírság

570/2015. (V. 11.) rádió Q a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztethetősége [mttv. 33. § (1) c)] mttv. 186. § (1): felhívás

1148/2015. (VII. 24.) Info TV

a társadalmi célú reklám felismerhetősége és más médiatartalmaktól való megkülönböz-
tethetősége [mttv. 32. § (2) a)], illetve megrendelőjének egyértelmű megnevezése [mttv. 
32. § (4)]

mttv. 186. § (1): felhívás

a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztethetősége [mttv. 33. § (1) a)] mttv. 186. § (1): felhívás

1276/2015. (IX. 15.) ozone Fm 96,3 miskolc a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztethetősége [mttv. 33. § (1) c)] mttv. 186. § (1): felhívás

1444/2015. (X. 27.) ozone Fm 96,3 miskolc a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztethetősége [mttv. 33. § (1) c)] mttv. 186. § (1): felhívás
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6.5. A reklámok hangereje
a reklámhangerőt szabályozó törvényi rendelkezés be-
iktatását a közönség igényei és a nemzetközi gyakorlat 
indokolta. a szabály értelmében a lineáris médiaszol-
gáltatásban közzétett reklám, televíziós vásárlás és 
a műsorelőzetes, valamint ezek közzétételét akuszti-
kus módon jelző figyelemfelhívás átlagos vagy a néző 
és hallgató által érzékelt hangereje nem lehet nagyobb, 
mint a környező műsorszámoké [mttv. 33. § (4) bekez-
dés]. a médiatanács az International Telecommunicati-
on Union ajánlását vette figyelembe, amikor az átlagos 
hangerő maximum értékét 3 dB-ben határozta meg.

a médiatanács ennek a nézők és hallgatók számára 
leginkább zavaró jelenségnek az ellenőrzéséhez is saját 
fejlesztésű szoftvert használ.

a médiatanács 2015-ben 6 határozatában állapította 
meg a szabály megsértését; valamennyi határozat orszá-
gos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben szüle-
tett. 15. táblázat

6.6. A reklámidő
az mttv. értelmében a lineáris médiaszolgáltatásban 
közzétett reklámok időtartama nem haladhatja meg az 
óránkénti 12 percet, közszolgálati médiaszolgáltatásban 
óránként 8, míg közösségi médiaszolgáltatásban órán-
ként 6 perc reklám sugározható, de ebbe nem számít bele 
többek között a támogatói üzenet, a termékmegjelenítés 
vagy a társadalmi célú reklám. 

a rendszeres ellenőrzések során feltárt reklámidő-túl-
lépések miatt 2015-ben 7 határozatot hozott a Hivatal 
mint e jogszabályhely felügyeletére hatáskörrel rendel-
kező szerv. 16. táblázat

az alábbiakban látható a kereskedelmi közlemények 
szabályainak megsértését megállapító médiatanácsi és 
hivatali döntések 2015-ös statisztikája. 17. táblázat

a jogsértés megállapítása mellett felhívta a médiaszolgál-
tatót a jogsértő magatartás megszüntetésére.

a médiatanács az 1230/2015. (IX. 1.) számú határo-
zatában azért állapította meg az amC Networks Central 
europe kft. médiaszolgáltatóval szemben a burkolt ke-
reskedelmi közlemény közzétételét tiltó szabály meg-
sértését, mert a támogató szabályszerű megnevezését 
követően többször megjelent önmagában a támogató 
logója is, amely már nem volt támogatói megnevezésnek 
tekinthető, mert nem különült el a szerkesztett tarta-
lomtól (a stúdió berendezésének a része volt), és nem 
volt egyértelmű a jellege, a célja. a médiatanács a jog-
sértés miatt 50 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte 
a médiaszolgáltatót.

a médiatanács négy esetben állapította meg a burkolt 
kereskedelmi közlemény közzétételének „klasszikus” ese-
tét, a szerkesztett tartalomban megjelenő reklámüzenetet. 
a vásárlást elősegítő vagy arra felhívó információk kizárólag 
magazinműsorokban, érdekességek vagy újdonságok be-
mutatáskor jelentek meg [592/2015. (V. 19.), 912/2015. 
(VII. 13.), 1217/2015. (IX. 1.), 1603/2015. (XII. 8.) számú 
határozatok]. a médiatanács az amC Networks Central 
europe kft., valamint a „alapítvány a Tatai Televízió segí-
tésére” médiaszolgáltatókkal szemben az mttv. 186. § (1) 
bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét 
alkalmazta a jogsértések miatt, míg a TV2 média Csoport 
kft. médiaszolgáltatót 500 ezer forint, a Duna médiaszol-
gáltató Nonprofit zrt.-t pedig 50 000 forint bírság meg-
fizetésére kötelezte.

a médiatanács további két esetben [51/2015. (I. 13.) 
és 744/2015. (VI. 16.) számú határozatok] a médiaszol-
gáltató nyilatkozatai alapján az Smtv. 20. § (3) bekezdés 
megsértését állapította meg a TV2 média Csoport kft. 
médiaszolgáltatóval szemben, mely jogsértések miatt 
100 000 forint, valamint 450 000 forint bírság megfize-
tésére kötelezte a médiaszolgáltatót.

15. táblázat: Médiatanácsi határozatok a reklám hangerejére vonatkozó szabályok megsértése miatt 2015-ben

A határozat száma Médiaszolgáltatás Jogsértés Jogkövetkezmény

374/2015. (III. 24.) magyar aTV mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 270 000 Ft bírság

748/2015. (VI. 16.) Sport1, Sport2 mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 660 000 Ft bírság

773/2015. (VI. 23.) magyar aTV mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 240 000 Ft bírság

1360/2015. (X. 13.) Sport1, Sport2 mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 60 000 Ft bírság

1403/2015. (X. 20.) m2 mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 350 000 Ft bírság

1447/2015. (X. 27.) TV2 mttv. 33. § (4) mttv. 187. § (3) b): 460 000 Ft bírság

16. táblázat: Hivatali határozatok reklámidő-túllépés miatt 2015-ben

Ügyirat száma Médiaszolgáltatás Jogsértés Jogkövetkezmény

mN/1868/2015. Class Fm mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 80 000 Ft bírság

mN/10917/2015. Class Fm mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 348 000 Ft bírság

mN/13764/2015. Class Fm mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 200 000 Ft bírság

mN/17132/2015. Class Fm mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 750 000 Ft bírság

mN/13070/2015. Sport1 mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 48 000 Ft bírság

mN/18513/2015. FIX mttv. 36. § (1) mttv. 187. § (3) b): 20 000 Ft bírság

mN/32286/2015. 4-es csatorna (Story4) Story5 mttv. 35. § (1) mttv. 187. § (3) b): 1 000 000 Ft bírság

17. táblázat: Médiatanácsi és hivatali döntések kereskedelmi közlemények megsértése miatt 2015-ben

Országos televízió Országos rádió Helyi, körzeti rádió Helyi, körzeti televízió

Támogatási szabály 4

közlemények jelölése, forrásmegjelölés, politikai reklám szabályai 6 5 2

reklámok hangereje 4 2

Burkolt kereskedelmi közlemény közzététele 4 1 3

reklámok időtartama 4 3

Dobos Menyhért (jobbra), a Duna Médiaszolgáltató vezetője és Mádl András (balra), az NMHH Műsorfigyelő és Elemző Főosztályának vezetője vette át elsőként 
az NMHH által alapított Goldmark Péter Károly-díjat a média területén való kimagasló színvonalú tevékenységért Karas Monikától, az NMHH elnökétől (középen)
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2. A HElYI ÉS KÖRZETI FÖlDFElSZÍnI 
MÉDIASZOlGÁlTATÓK TUlAJDOnOSI 
SZERKEZETE

a helyi és körzeti földfelszíni médiaszolgáltatók műkö-
dési formája döntően korlátolt felelősségű társaság, egy 
részük – főként a körzeti médiaszolgáltatók – zártkörűen 
működő részvénytársaság. a gazdasági társaságként mű-
ködő médiaszolgáltatóknak jellemzően több tulajdonosuk 
van, csak néhány médiaszolgáltató van egyetlen kézben. 
leginkább a közösségi médiaszolgáltatást nyújtó média-
szolgáltatók esetében fordul elő a társadalmi szerveze-
ti és alapítványi működési forma. külföldi cég tulajdoni 
részesedése csupán néhány esetben fordul elő. a helyi 
televíziók többsége részben vagy egészben helyi önkor-
mányzatok tulajdonában van. 

a médiaszolgáltatók bejelentése alapján 2015-ben 
tizenkettő – gazdasági társaságként működő – helyi, il-
letve körzeti médiaszolgáltatónak változott a tulajdonosi 
szerkezete, amelyek közül egy médiaszolgáltató tulajdo-
nosi szerkezetében két alkalommal is történt változás. 

a médiatanács 2015-ben több mint 150 földfelszíni 
rádiós és audiovizuális médiaszolgáltató közel 190 mé-
diaszolgáltatási jogosultságának hatósági szerződését 
kezelte. 

e médiaszolgáltatóknak működésük ideje alatt meg 
kell felelniük az mttv. összeférhetetlenségi szabályainak, 
amit a médiatanács folyamatosan vizsgál.

a médiaszolgáltatókat mind az mttv., mind a hatósági 
szerződésük alapján az adataikban és különösen a tulaj-
donosi szerkezetükben bekövetkezett változás tekinte-
tében bejelentési kötelezettség terheli.

1. AZ ORSZÁGOS FÖlDFElSZÍnI 
MÉDIASZOlGÁlTATÓK TUlAJDOnOSI 
SZERKEZETE

1.1. Az ADVEnIO Műsorszolgáltató Zrt. (Class FM) 
tulajdonosi helyzete
a médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében 2015-ben 
változás következett be, a médiaszolgáltató közvetlen 
tulajdonosai 2015. január 28. napjától a következők:

 – lánchíd kereskedőház kft. 12%-os tulajdoni arány,
 – arNo 99’ zrt. 20%-os tulajdoni arány,
 – dr. Simicska lajos 48%-os tulajdonosi arány,
 – Pro-aUrUm zrt. 20%-os tulajdoni arány.

a méDIaSzolgÁlTaTÓk 
éS a mŰSorTerjeSzTők 
TUlajDonI HelyzeTének 
alakUlÁSa3
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1. A 2015-ÖS RÁDIÓS PÁlYÁZTATÁSI 
TEVÉKEnYSÉG ÖSSZEFOGlAlÁSA

a médiatanács a földfelszíni rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségek pályáztatásával kapcsolatos feladatait az 
mttv. 182. § h) pontja alapján hatósági hatáskörében látja 
el, a pályázati eljárásokban a ket. szabályait az mttv.-ben 
foglalt eltérésekkel alkalmazza.

1.1. A helyi és a körzeti médiaszolgáltatási 
lehetőségek pályáztatása
a médiatanács a helyi és körzeti rádiós médiaszolgálta-
tási lehetőségek pályáztatásával kapcsolatos feladatai az 
alábbiak szerint rendszerezhetők:

A 2014-ben végleg lejáró médiaszolgáltatási 
jogosultságok ismételt hasznosítására irányuló, 
2015-re átnyúló pályázati eljárások lebonyolítása
a médiatanács által még 2014-ben megindított pályázati 
eljárások közül 15 eljárás 2015-ben zárult le, az alábbi 
eredményekkel: 18. táblázat

A 2014-ben végleg lejáró médiaszolgáltatási 
lehetőségek hasznosítására irányuló megismételt 
pályázati eljárás lebonyolítása
Tekintettel arra, hogy 2014-ben, illetve a lenti táblázat-
ban jelzettek szerint 2015-ben számos pályázati eljárás 
az eredménytelenség megállapításával zárult, a média-
tanács ismételten megindította a pályázati eljárásokat 
tíz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására, amelyek 
az alábbi eredménnyel zárultak: 19. táblázat

a FÖlDFelSzÍnI TerjeSzTéSŰ 
rÁDIÓS éS aUDIoVIzUÁlIS 
méDIaSzolgÁlTaTÁSI 
jogoSUlTSÁgok 2015-Ben

18. táblázat: Médiatanácsi határozatok a 2014-ben végleg lejáró helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok pályáztatásáról

Médiaszolgáltatási lehetőség A pályázati felhívás 
megjelenése

A pályázati ajánlatok 
benyújtásának napja

A Médiatanács határozatának száma, a pályázati eljárás 
eredménye, nyertese

Budapest 90,3 mHz 2014. június 12. 2014. július 22. 935/2015. (VII. 24.) nyertes a Tilos kulturális alapítvány

Budapest 105,9 mHz 2014. június 12. 2014. július 22. 936/2015. (VII. 24.) nyertes a Hang-adás kft.

Budapest 94,2 mHz 2014. június 12. 2014. július 22. 850/2015. (VII. 7.) nyertes a mŰSor-HaNg zrt.

mosonmagyaróvár 100,7 mHz 2014. október 9. 2014. november 10. 634/2015. (VI. 2.) eredménytelen pályázati eljárás

Barcs 102,7 mHz 2014. október 9. 2014. november 10. 1175/2015. (IX. 1.) nyertes a lokátor Hírműhely kft.

gyál 98,9 mHz 2014. október 16. 2014. november 17. 858/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

monor 106,3 mHz 2014. október 16. 2014. november 17. 862/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

Pécel 91,7 mHz 2014. október 16. 2014. november 17. 864/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

Vác 94,1 mHz 2014. október 30. 2014. december 1. 868/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

Dabas 97,5 mHz 2014. október 30. 2014. december 1. 852/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

Piliscsaba 104,2 mHz 2014. október 30. 2014. december 1. 866/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

komárom 88,3 mHz 2014. október 30. 2014. december 1. 860/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

komló 91,4 mHz 2014. október 30. 2015. január 12. 426/2015. (IV. 15.) nyertes a magyar katolikus rádió zrt.

Dömös 104,9 mHz 2014. október 30. 2015. január 12. 854/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

esztergom 97,4 mHz 2014. október 30. 2015. január 12. 856/2015. (VII. 7.) eredménytelen pályázati eljárás

4
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egyesületet, Szarvas telephely tekintetében a meDIorIX 
egészségügyi és Szolgáltató Bt.-t nyilvánította nyertessé. 

a nyertes médiaszolgáltatókkal 2016 januárjában 
és februárjában kötött szerződést a testület az elnyert 
jogosultságokra.

2. AZ IDEIGlEnES HATÓSÁGI 
SZERZőDÉSEK

2.1. Harmincnapos ideiglenes hatósági szerződések 
megkötése
az mttv. 65. § (1) bekezdése alapján a médiatanács kére-
lemre – médiapiaci és médiapolitikai szempontok figyelem-
bevételével – ideiglenes, legfeljebb 30 napra szóló hatósági 
szerződést köthet olyan helyi médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására, amelynek a frekvenciatervét a Hivatal az 
mttv. 49. § (5) bekezdés alapján közzétette, azonban arra 
hatósági szerződést még nem kötött, valamint amellyel 
összefüggésben a hatóság igazolja, hogy a médiaszolgál-
tatás másoknak okozott zavarás és a nemzetközi előírások 
megsértése nélkül folytatható.

a médiatanács 2015-ben a korábbi évekhez képest jó-
val nagyobb számban, összesen 22 alkalommal, 11 média-
szolgáltatási lehetőségre kötött harmincnapos ideiglenes 
hatósági szerződést.

2.2. Hatvannapos ideiglenes hatósági szerződések 
megkötése pályáztatás alatt álló, lejárt jogosultságú 
helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségekre
az mttv. 65. § (11) bekezdése alapján, amennyiben a li-
neáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultság úgy jár le, 
hogy a médiatanács egy alkalommal már megújította, és 
a médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása már megin-
dult, a médiatanács a korábban jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatóval, annak kérelmére, legfeljebb hatvan-
napos időtartamra – több alkalommal is – ideiglenes ha-
tósági szerződést köthet. e bekezdés alapján ideiglenes 
hatósági szerződést kizárólag a pályázati eljárás – illetve 
a pályázati eljárás érdekében hozott határozat vagy a pá-
lyázati eljárást megszüntető végzéssel szemben eset-
legesen indított bírósági felülvizsgálati eljárás – jogerős 
lezárásáig lehet kötni. az ideiglenes hatósági szerződés 
legkésőbb a pályázati eljárás nyertesével való hatósági 
szerződés megkötésének napján szűnik meg.

a médiatanács 2015-ben nyolc lejáró médiaszolgálta-
tási jogosultságra kötött összesen 27 alkalommal hatvan-
napos ideiglenes hatósági szerződést.

hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás szövegét, 
amelyet honlapján és hirdetményi úton 2015. április 21-
én tett közzé. 

a pályázati felhívás alapján a következő telephelyekre 
lehetett pályázati ajánlatot benyújtani. 22. táblázat

22. táblázat: 

A médiaszolgáltatási 
lehetőség vételkörzete Jelleg Várható sztereó 

vételkörzet

Székesfehérvár 
Öreghegy kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

Nyíregyháza belváros kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

miskolc belváros kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

Szarvas kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

Piliscsaba kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

kerepes kisközösségi, közösségi max. 1 km sugarú kör

a beadás napján, 2015. május 26-án az alábbi pályázati 
ajánlatok érkeztek. 23. táblázat

23. táblázat: 

Pályázó neve Pályázó székhelye Tervezett 
vételkörzet

a Tehetséges zenészekért 
alapítvány

8000 Székesfehérvár, 
jókai u. 15.

Székesfehérvár 
Öreghegy

Nyugat-Békési evangélikus 
egyházmegye

5540 Szarvas, Vasút 
u. 10. Szarvas

meDIorIX egészségügyi és 
Szolgáltató Bt.

5540 Szarvas, Szabad-
ság u. 39. Szarvas

kulturális életért közhasznú 
egyesület

4400 Nyíregyháza, 
Szent István u. 20.

Nyíregyháza 
belváros

miskolc belváros, Piliscsaba és kerepes telephelyekre 
nem érkezett pályázati ajánlat.

a médiatanács a 947/2015. (VII. 24.) számú döntésé-
vel a Tehetséges zenészekért alapítvány pályázó pályázati 
nyilvántartásba vételét, valamint az 1319/2015. (X. 6.) szá-
mú végzésével a Nyugat-Békési evangélikus egyházmegye 
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadta, te-
kintettel arra, hogy a pályázók ajánlatai az mttv. 57. § (2) 
bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.9.8.1. e) pontja 
alapján alakilag érvénytelenek voltak.

a pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzéssel 
szemben a pályázók nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet.

a médiatanács a pályázati ajánlatok alaki és tartal-
mi vizsgálatát követően, a pályázati eljárás lezárásaként 
az 1677/2015. (XII. 15.) számú döntésével megállapí-
totta, hogy a pályázati eljárás eredményes, és Nyíregy-
háza belváros telephely tekintetében a kulturális életért 

A 2015-ben végleg lejáró médiaszolgáltatási 
lehetőségek ismételt hasznosítására kiírt pályázati 
felhívások elfogadása és azok pályázati eljárásainak 
lebonyolítása
2015-ben összesen három médiaszolgáltatási jogosult-
ságra vonatkozó hatósági szerződés járt le véglegesen, 
a megújítás lehetősége nélkül. 

a médiatanács ennek a három médiaszolgáltatási le-
hetőségnek a hasznosítására megindította a pályázati 
eljárásokat, amelyek az alábbi eredménnyel zárultak: 
20. táblázat

Egyéb pályázati eljárások lebonyolítása 2015-ben
a médiatanács a fentiekben megnevezetteken túl 2015-
ben az alábbi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasz-
nosítására irányuló pályázati eljárásokban hozott döntést: 
21. táblázat

1.2. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek 
pályáztatása
a médiatanács a 416/2015. (IV. 15.) számú döntésével, 
az mttv. 52. § (1) bekezdése alapján fogadta el a helyi 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

19. táblázat: Médiatanácsi határozatok a 2015-ben megismételt pályáztatásokról

Médiaszolgáltatási 
lehetőség

A pályázati felhívás 
megjelenése

A pályázati ajánlatok 
benyújtásának napja

A Médiatanács határozatának száma, a pályázati eljárás eredménye, 
nyertese

monor 106,3 mHz 2015. szeptember 3. 2015. október 8. 24/2016. (I. 12.) nyertes a mária rádió Frekvencia kft.

gyál 98,9 mHz 2015. szeptember 10. 2015. október 15. 58/2016. (I. 19.) nyertes a mária rádió Frekvencia kft.

Pécel 91,7 mHz 2015. szeptember 14. 2015. október 16. 59/2016. (I. 19.) nyertes a mária rádió Frekvencia kft.

Vác 94,1 mHz 2015. szeptember 10. 2015. október 14. folyamatban

Dabas 97,5 mHz 2015. szeptember 7. 2015. október 7. 22/2016. (I. 12.) nyertes a mária rádió Frekvencia kft.

Piliscsaba 104,2 mHz 2015. szeptember 9. 2015. október 19. 60/2016. (I. 19.) nyertes a magyar múzsa kft.

komárom 88,3 mHz 2015. szeptember 3. 2015. október 5. 23/2016. (I. 12.) nyertes a mária rádió Frekvencia kft.

Dömös 104,9 mHz 2015. szeptember 10. 2015. október 20. folyamatban

esztergom 97,4 mHz 2015. szeptember 10. 2015. október 12. 57/2016. (I. 19.) nyertes a magyar múzsa kft.

Budapest 92,1 mHz 2015. január 6. 2015. február 16. 951/2015. (VII. 24.) nyertes az aeriel rádió műsorszóró kft.

20. táblázat: Médiatanácsi határozatok a 2015-ben végleg lejáró helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok pályáztatásáról

Médiaszolgáltatási 
lehetőség

A pályázati felhívás 
megjelenése

A pályázati ajánlatok 
benyújtásának napja

A Médiatanács határozatának száma, a pályázati eljárás eredménye, 
nyertese

Nyíregyháza 100,5 mHz 2014. december 12. 2015. január 26. 417/2015. (IV. 15.) nyertes az európa rádió Nonprofit közhasznú kft.

Sopron 104,6 mHz 2015. március 12. 2015. április 13. 586/2015. (V. 19.) nyertes a magyar katolikus rádió zrt.

kazincbarcika 88,8 mHz 2014. október 30. 2015. május 4. 147/2016. (II. 9.) nyertes a SzTyePPe mŰHely kft.

21. táblázat: Médiatanácsi határozatok az egyéb rádiós jogosultságokról 2015-ben

Médiaszolgáltatási 
lehetőség

A pályázati felhívás 
megjelenése

A pályázati ajánlatok 
benyújtásának napja

A Médiatanács határozatának száma, a pályázati eljárás eredménye, 
nyertese

Szekszárd 102,5 mHz 2014. december 16. 2015. január 30. 391/2015. (III. 31.) nyertes a magyar katolikus rádió zrt.

orosháza 88,6 mHz 2014. december 18. 2015. január 19. 482/2015. (IV. 28.) eredménytelen pályázati eljárás*

orosháza 88,6 mHz 2015. június 11. 2015. július 15. 1421/2015. (X. 27.) a folyamatban levő bírósági felülvizsgálati eljárásra te-
kintettel a pályázati eljárást a médiatanács felfüggesztette

abádszalók 89,2 mHz 2015. július 30. 2015. augusztus 31. 1464/2015. (XI. 10.) eredménytelen pályázati eljárás*

Villány 100,9 mHz 2015. július 30. 2015. augusztus 31. 1676/2015. (XII. 15.) nyertes a mambó rádió kft.

Budapest 95,8 mHz 2015. július 30. 2015. szeptember 10. 1675/2015. (XII. 15.) nyertes a Favorit masters kft.

Budapest 96,4 mHz 2015. július 29. 2015. szeptember 9. 123/2016. (II. 2.) nyertes a radio Plus kft.

Budapest 88,8 mHz 2015. október 21. 2015. november 30. 20/2016. (I. 12.) a folyamatban levő bírósági felülvizsgálati eljárásra 
tekintettel a pályázati eljárást a médiatanács felfüggesztette

abádszalók 89,2 mHz 2016. január 24. 2016. február 15. folyamatban

 * A pályázati eljárás eredménytelenségére tekintettel a Médiatanács ismételten kiírta a pályázati felhívást.
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3.4. A médiaszolgáltatás megkezdésének 
halasztásával kapcsolatos szerződésmódosítások
a pályázati eljárások nyerteseivel való szerződéskötést 
követően 2015-ben összesen egy médiaszolgáltató je-
lezte, hogy a hatósági szerződésben foglalt 120 napon 
belül technikai okok miatt nem tudja megkezdeni a mé-
diaszolgáltatási tevékenységet, és kérelmezte a hatósá-
gi szerződés módosítását. a médiatanács a kérelemben 
foglalt indokok alapján hozzájárult a médiaszolgáltatás 
megkezdésének 1 hónapos halasztásához, és a felek erre 
tekintettel egységes szerkezetben módosították a ható-
sági szerződést.

3.5. A műsorterv módosítása
a médiatanács 2015-ben a kisközösségi, helyi vagy kör-
zeti médiaszolgáltatók kérelmére összesen hét esetben 
módosította a hatósági szerződéseket a műsorszerkezet 
és a műsorterv vonatkozásában. a műsorterv-módosítási 
kérelmek túlnyomó részben az egyes műsorszámtípusok 
arányát érintő hatósági szerződésmódosítások voltak.

4. MEGSZŰnT 
MÉDIASZOlGÁlTATÁSOK

a médiatanács 2015-ben két médiaszolgáltató média-
szolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szer-
ződését szüntette meg közös megegyezéssel a média-
szolgáltató kérelme alapján. 24. táblázat

a médiatanács 2015-ben két médiaszolgáltató hatósá-
gi szerződését mondta fel azonnali hatállyal. 25. táblázat

3. MÉDIASZOlGÁlTATÁSI 
SZERZőDÉSMÓDOSÍTÁSOK

3.1. Vételkörzet-bővítéssel kapcsolatos 
szerződésmódosítások
a médiatanács 2015-ben hét alkalommal döntött vétel-
körzet-bővítéssel kapcsolatos szerződésmódosításról. 
a szerződésmódosításokra négy esetben az eredményes 
pályázati eljárást követő szerződéskötési (szerződésmó-
dosítási) eljárásban került sor. a másik három esetben pá-
lyázati eljárástól függetlenül kezdeményezték az érintett 
médiaszolgáltatók a vételkörzet-bővítés engedélyezését. 

3.2. Hálózatba kapcsolódással összefüggő 
szerződésmódosítások
a médiatanács 2015-ben hét médiaszolgáltató 12 
médiaszolgáltatására vonatkozóan döntött hálózatba 
kapcsolódással összefüggő szerződésmódosításról. eb-
ből egy alkalommal a szerződésmódosításra az ered-
ményes pályázati eljárást követő szerződéskötési el-
járásban került sor, tekintettel arra, hogy a médiatanács 
egy olyan pályázó ajánlata tekintetében állapította meg 
a nyertességet, aki már rendelkezett médiaszolgáltatási 
jogosultsággal. További 11 alkalommal pályázati eljárá-
son kívül, az mttv. 64. § (1) bekezdése szerinti kérelemre 
indult engedélyezési eljárást követően jött létre a ható-
sági szerződésmódosítás.

3.3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezésének 
módosításával kapcsolatos szerződésmódosítások
a médiaszolgáltatók kérelme alapján 2015-ben 7 alkalom-
mal került sor a médiaszolgáltatás állandó megnevezé-
sének módosításával kapcsolatos szerződésmódosításra. 

25. táblázat: A Médiatanács által azonnali hatállyal felmondott médiaszolgáltatási szerződések adatai 2015-ben

Médiaszolgáltató Jogosultság Vételkörzet A Médiatanács határozatának száma A döntés indoka

Földvár rádió kft. Dunaföldvár 97,4 mHz helyi 28/2015. (I. 13.) a médiaszolgáltatásidíj-fizetési 
kötelezettség súlyos megsértése

Trió-média- kiskunfél-
egyháza kft.

kiskunfélegyháza 35. 
DVB-T cs. helyi 1288/2015. (IX. 22.) a médiaszolgáltatás több mint 14 napig 

tartó szüneteltetése

24. táblázat: A közös megegyezéssel megszűnt médiaszolgáltatási szerződések adatai 2015-ben

Médiaszolgáltató Jogosultság Vételkörzet A jogosultság kezdete A jogosultság megszűnésének 
napja

radio Studio kft. zalaegerszeg 96,3 mHz kisközösségi 2007. július 4. 2015. január 6.

Piliscsabáért egyesület Piliscsaba 107,4 mHz kisközösségi 2007. szeptember 20. 2015. augusztus 31.
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a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét – az 
mTVa vezérigazgatójával történő konzultációt köve-
tően – a médiatanács határozza meg a gazdaságosság, 
a következő évi költségvetési tervezés és a közszolgálati 
célok érvényesülésének szempontjai alapján.

a médiatanács 2015-ben az 1612/2015. (XII. 15.) szá-
mú döntésével felülvizsgálta és rögzítette a közszolgálati 
médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási 
lehetőségeket. a felülvizsgálat lényegesebb elemei a kö-
vetkezők voltak:

 – az m5 és az m6 csatorna állandó megnevezésének 
felcserélése, továbbá a két médiaszolgáltatás kezdési 
időpontjának módosítása;

 – a kossuth rádió, a Petőfi rádió, a Bartók rádió és a Dankó 
rádió műsorai esetében a digitális rádiós platformra 
vonatkozó részek módosultak, annak jelzésével, hogy 
a DaB+ jelenleg Budapest körzetében kísérleti jelleggel az 
antenna Hungária zrt. műszaki fejlesztését követően indul.

a kÖzSzolgÁlaTI 
méDIaSzolgÁlTaTÁSok 
ÁlTal HaSznÁlT 
méDIaSzolgÁlTaTÁSI 
leHeTőSégek 
FelÜlVIzSgÁlaTa5
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a feladatok elvégzéséhez szükséges források részben 
a központi költségvetésből, részben az mTVa saját bevé-
teleiből állnak rendelkezésre. az mTVa 2015-ös költség-
vetését az NmHH költségvetésének részeként az ország-
gyűlés a 2014. évi lXIV. törvénnyel fogadta el. 26. táblázat

a központi költségvetésből utalt közszolgálati hozzájá-
rulás 0,7 milliárd forinttal alacsonyabb összegben teljesült, 
miután az mTVa költségvetésének összeállításakor még 
magasabb inflációs értékkel határozták meg a támogatási 
összeget, ami a központi költségvetés összeállítása során 
már kedvezőbb képet mutatott. a bázisösszeget ezért 
ezzel az alacsonyabb mutatóval korrigálták.

2015 során az NmHH 10,6 milliárd forint támogatást 
nyújtott a műsorterjesztési költségek fedezésére, ez 
a forrás a költségvetésben még nem szerepelt.

az 1711/2015. (X. 5.) korm. határozat rendelkezik az 
mTVa ingatlan- és forgóeszközhitelének állami átvál-
lalásáról, és ezt követően az mTVa vagyonkezelésében 

1. A KÖZSZOlGÁlATI 
MÉDIASZOlGÁlTATÓ(K) GAZDASÁGI 
HElYZETÉnEK, PÉnZÜGYI 
FElTÉTElEInEK AlAKUlÁSA
az mTVa elkülönített vagyonkezelő és pénzalap. 
az mTVa feladatai:

 – a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és 
támogatása;

 – a közszolgálati médiaszolgáltatás, a közszolgálati 
közalapítvány és a közösségi médiaszolgáltatások 
támogatása;

 – az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt 
filmalkotások és kortárs zeneművek támogatása;

 – az archívum és egyéb vagyonának gondos kezelése, 
gyarapítása;

 – a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges egyéb 
tevékenységek támogatása. 

a méDIaSzolgÁlTaTÁSI 
PIaC gazDaSÁgI HelyzeTe, 
PénzÜgyI FelTéTeleInek 
alakUlÁSa

26. táblázat: Az MTVA 2015-ös költségvetése

BEVÉTElEK millió forint

költségvetési bevételek 71 692,4

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 5 059,6

Pénzmaradvány-felhasználás, hitelfelvétel 3 745,0

Összes bevétel 80 497,0

KIADÁSOK millió forint

Továbbutalások 6 265,2

Céltámogatások 2 700,0

adósságszolgálat 9 768,8

az mTVa médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai, egyéb forrásfelhasználások 61 463,0

egyéb kiadások 300,0

Összes kiadás 80 497,0

6
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mérséklődtek, 2014-hez képest 3,08 százalékos csök-
kenést tapasztalhatunk. Ugyanakkor fontos kiemelnünk 

– ahogy az a 10. ábrán is végigkövethető –, hogy a rádiós 
piac bevételei így is jóval a válság során tapasztalt szint 
felett vannak, sőt, a 2013-as év eredményét 2,6 száza-
lékkal meghaladják. 

Ha összegszerűségében vizsgáljuk a rádiós és a tele-
víziós szektor reklámpiaci teljesítményét, a médiaszolgál-
tatók kumulált bevétele ugyan kismértékben növekedett 
(2,17%) 2014-hez képest, azonban a növekedés volumene 
jócskán elmaradt az egy évvel korábbi adatokhoz (9,02%) 
viszonyítva. azonban itt is látnunk kell, hogy a 2013-as 
évhez viszonyítva az összesített reklámbevételek szintje 
11,38 százalékkal magasabb, úgy tűnik tehát, hogy a két 
szektor teljesítménye a válságból való kilábalást köve-
tően egy mérsékelt növekedésű pályára állt be. a 9. ábra 
a reklámpiac egyes szegmenseinek részesedését mutatja 
2014-ben és 2015-ben az mrSz felmérésadatai alapján6.

6 Magyar Reklámszövetség honlapja: 
http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2015 

az adatok alapján 2015-ben a teljes reklámpiac 194,37 mil-
liárd forintot tett ki, ami 2014-hez képest – csökkenő nö-
vekedési ütem mellett – további 2,81 százalékos bővülést 
jelent. a növekedési ütem mérséklődésében a jogszabályi 
változások okozta piaci bizonytalanságon kívül az állami 
megrendelések visszaesése (13%-os csökkenése) is sze-
repet játszhatott. 

az egyes szektorok részesedésében a korábbi években 
megfigyelhető jelentős változások trendszerűen tovább 
folytatódtak. ezek közül kiemelendő az internetes szek-
tor 14,4 százalékos növekedése, mellyel 2015-re a hir-
detési piac legnagyobb szereplőjévé vált 54,1 milliárdos 
bevételével, megelőzve a 3,15 százalékos növekedést 
elérő televíziós szektort (51,6 milliárd). a kisebb volumenű 
területek közül nem hagyható figyelmen kívül a mozis és 
az ambient szektor 20, illetve 9,1 százalékos reklámbe-
vétel-növekedése sem.

a korábbi évek tendenciájának megfelelően a sajtó-
szektor reklámból származó bevételei tavaly is tovább 
csökkentek, ami 2014-hez képest összesen 2,406 mil-
liárd forintos visszaesést jelent. az előző néhány év nö-
vekedésével ellentétben a rádiós piac reklámbevételei 

2. A RÁDIÓS ÉS AZ AUDIOVIZUÁlIS 
HIRDETÉSI PIAC AlAKUlÁSA

a médiaszolgáltató-szektor szereplőinek bevételei 
legnagyobb részben a hirdetési piacról származnak. 
a médiaszolgáltatók legfőbb bevételi forrása a spotrek-
lám-bevételeken túl a szponzoráció, illetőleg esetenként 
a vállalatokkal kötött kommunikációs szerződések. 

a médiatanács a reklámpiac általános tendenciáinak 
megismeréséhez hagyományosan a magyar reklám-
szövetség (továbbiakban: mrSz) elemzésének adatait 
használja elsődleges forrásként. 

a következő táblázat az mrSz által végzett elemzés-
ből nyert adatok alapján mutatja az egyes reklámpiaci 
szektorok bevételeinek összegét, összevetve a 2014-es 
és a 2015-ös teljesítményeket (8. ábra).

8. ábra: A reklámpiaci szektorok reklámbevételei 2014-ben és 2015-ben5

REKlÁMKÖlTÉS 2015
2014

(Milliárd Ft)
2015

(Milliárd Ft)

Televízió 50,024 51,6 +3%

Sajtó 34,64 32,234 -6,95%

Internet* 47,289 54,1 +14,4%

Dm* 29,5 29,3 -0,68%

outdoor 15,606 15,141 -2,98%

ambient 2,456 2,68 +9,1%

rádió 9,348 9,06 -3,08%

mozi 1,327 1,592 +20%

Összesen 189,05 194,37 2,81%

* Az összesített adatok 1,341 M Ft átfedést tartalmaznak (e-mail-marketing), ezt 
a reklámköltés teljes összegéből kivontuk.

5 Magyar Reklámszövetség honlapja: 
http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2015

lévő, és működéséhez nem szükséges ingatlanok magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő zrt. részére történő átadásáról. 
2015-ben a két hitel tekintetében tőke- és részben ka-
matmoratórium állt fenn a hitelátvállalás megtörténtéig, 
ennek következtében az adósságszolgálat a tervezett 
9,8 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra csökkent.

az mttv. módosításával július 1-jével megtörtént a köz-
szolgálati médiaszolgáltatók összevonása, feladataikat 
a továbbiakban a Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt. 
látja el. 

a közszolgálati médiaszolgáltatók fenntartásához 
szükséges forrást az mTVa havi rendszerességgel utalta 
át. június 30-ig a költségvetési előirányzatban meghatá-
rozott 570-570 millió forint, illetve az mTI esetében 700 
millió forint időarányos részét, az összevonást követően 
pedig a Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt. II. féléves 
üzleti tervének megfelelően, a július–december hónapra 
605 millió forintot teljesített az mTVa. 27. táblázat

a közszolgálati médiaszolgáltató(k) finanszírozását az 
mTVa az mttv. alapján a működésükhöz szükséges forrá-
sok átutalásával, illetve a médiaszolgáltatók feladatainak 
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket saját eszközei-
ből biztosítja. az mTVa a közszolgálati médiatartalmakat 
a médiaszolgáltató megrendelése alapján készíti el vagy 
szerzi be. ennek valamennyi költsége, a tárgyi és személyi 
feltételek megteremtése az mTVa-t terheli. 

a kiadások legnagyobb részét a médiaszolgáltatás-tá-
mogatási és vagyonkezelési tevékenység teszi ki. ennek 
keretében merülnek fel a műsorgyártási, műsorterjesztési, 
személyi jellegű, ingatlanfenntartáshoz és működéshez 
kapcsolódó kiadások, valamint a beruházások. 

ez az összeg nyújt fedezetet a közszolgálati média-
szolgáltatási és a hírügynökségi tevékenységek ellátására. 

27. táblázat: A közszolgálati médiaszolgáltatók finanszírozása 2015-ben

A közszolgálati médiaszolgáltatók finanszírozása
Június 30-ig Július 1-jétől

millió forint

magyar Televízió zrt. 285 –

Duna Televízió zrt. 285 –

magyar rádió zrt. 285 –

magyar Távirati Iroda Nonprofit zrt. 350 –

Duna médiaszolgáltató Nonprofit zrt. 605

Összesen 1 205 605

Televízió Sajtó Internet DM Outdoor Ambient Rádió Mozi

0,7% 4,9%
1,3%

8,2%

15,5%

24,9%

18,2%

26,3%
0,8% 4,6%

1,4%
7,7%

15,0%

27,6%

16,5%

26,4%

2014 2015

9. ábra: A reklámpiaci szektorok részesedése a reklámtortából 2014-ben és 2015-ben
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jogosultság esetén a bevételek éppen fedezték a kiadáso-
kat, és 70 médiaszolgáltatási jogosultság volt vesztesé-
ges 2014-ben. a következő diagram a médiaszolgáltatási 
jogosultságok erre vonatkozó összesített eredményét 
ábrázolja (12. ábra).

12. ábra: A helyi és körzeti földfelszíni terjesztésű médiaszolgáltatási jogo-
sultságok megoszlása eredményesség szerint 2014-ben az éves beszámo-
lóik alapján

2014-ben a beszámolási kötelezettségüket teljesítő helyi, 
körzeti médiaszolgáltatások 61%-a tehát nyereségesen 
működött, míg 38% működése zárult veszteséggel és 1% 
volt nullszaldós.

a médiaszolgáltatások működésének eredménye 
a tárgyévet megelőző év (2013) tekintetében az alábbiak 
szerint alakult: a médiaszolgáltatások 58%-a nyereséget, 
38%-a pedig veszteséget realizált, míg 4% nullszaldós volt. 
a fentiek alapján megállapítható, hogy 2014-ben a mé-
diaszolgáltatási jogosultságok működtetésének eredmé-
nyessége javult a 2013-as adatokhoz képest.

az egyes médiaszolgáltatási csoportokra vetítve a kö-
vetkezők szerint alakultak ezek az arányok. (az össze-
hasonlíthatóság érdekében az előző két év adatai is sze-
repelnek a 28. táblázatban.)

28. táblázat: A helyi és körzeti földfelszíni terjesztésű médiaszolgáltatók 
eredményességének alakulása a 2012 és 2014 közötti időszakban

nyereséges Veszteséges nullszaldós

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Helyi rádió 53% 69% 71% 39% 31% 29% 8% 0% 0%

Helyi 
televízió

37% 55% 55% 55% 37% 45% 8% 8% 0%

körzeti 
rádió

70% 62% 64% 30% 38% 36% 0% 0% 0%

kisközös-
ségi rádió

35% 19% 27% 50% 66% 62% 15% 15% 12%

a táblázat alapján láthatjuk, hogy leginkább a helyi és 
körzeti rádiók tudnak működésük során nyereséget 

38%

1%

61%

Veszteséges

Nyereséges

Nullszaldós

3. A HElYI ÉS A KÖRZETI 
FÖlDFElSZÍnI TERJESZTÉSŰ 
MÉDIASZOlGÁlTATÓK HElYZETE AZ 
ÉVES BESZÁMOlÓK AlAPJÁn
a médiatanács a médiaszolgáltatók helyzetéről egyebek 
mellett a médiaszolgáltatók éves beszámolója alapján 
alkot képet. a beszámolási kötelezettséget a hatósági 
szerződések írják elő, és azt minden év május 30-ig kell 
teljesíteniük a médiaszolgáltatóknak a megelőző évre 
vonatkozóan, a médiatanács által évente meghatározott 
tartalom szerint. a médiatanács 2015. április 2-án tette 
közzé a 2014-re vonatkozó beszámolók formai és tartal-
mi követelményeit, amiről az érintett médiaszolgáltatókat 
levélben is értesítette. 

az adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi előírások, 
illetve a szerződéses kötelezettség alapján a 2015. má-
jus 30-i határidőig összesen 188 médiaszolgáltatási jo-
gosultság tekintetében kellett a médiaszolgáltatóknak 
eleget tenniük beszámolási kötelezettségüknek. 

ezek közül 171 beszámoló érkezett meg a média-
tanácshoz az előírt határidőig. a médiaszolgáltatók mé-
diaszolgáltatási jogosultságaik 90%-ában teljesítették 
beszámolási kötelezettségüket határidőre, ami a 2013-
as 82%-hoz és a 2012-es 84%-hoz képest jelentős ja-
vulásnak tekinthető. 

a 17 mulasztással érintett jogosultság médiaszolgálta-
tójával szemben a médiatanács hatósági eljárást indított, 
amelyben megállapította, hogy beszámolási kötelezett-
ségüknek határidőben nem tettek eleget, illetve a törvényi 
rendelkezések alapján a bírság vagy az mttv. 186. § (1) 
bekezdése szerinti figyelmeztetés jogkövetkezményét 
alkalmazta velük szemben. 

a hatósági eljárásokban 17-ből 15 médiaszolgáltatás-
ra vonatkozó beszámolót nyújtottak be a médiaszolgálta-
tók pótlólag. az adatok alapján tehát 2015-ben a pótlásra 
irányuló eljárások 88%-a volt eredményes, míg 2014-ben 
mindössze a 46%-a. 

a beérkezett 188 beszámoló közül 149 (helyi, körzeti, 
kisközösségi) rádiós és 39 (helyi) audiovizuális médiaszol-
gáltatási jogosultságra vonatkozik, ebből 108 kereskedel-
mi jellegű, 80 pedig közösségi jellegű médiaszolgáltatás. 

A beszámolók a pénzügyi eredmények tükrében
a médiaszolgáltatóknak a 2014-es évre vonatkozó be-
számolóban kategóriák szerinti bontásban és összesség-
gében is fel kellett tüntetniük a bevételeket és a kiadáso-
kat. a beérkezett adatok alapján 113 médiaszolgáltatási 
jogosultság volt nyereséges, három médiaszolgáltatási 

a jelentés szerint a hirdetők töretlen bizalmát jelzi a te-
levízió felé. 

a következő ábra szemlélteti a televíziós reklámbe-
vételek volumenét és változását 2015-ben, illetve az azt 
megelőző évek vonatkozásában.

11. ábra: A televíziós reklámbevételek összege és megoszlása a korábbi or-
szágos földfelszíni sugárzású (RTL Klub és TV2) és az egyéb kábelcsatornák 
között (millió forintban)9

másrészt az éves jelentés szerint az rTl klub és a TV2 
figyelembevétele nélkül a bejelentés alapján működő ká-
beltelevíziók reklámbevételei 30 százalékkal emelkedtek 
2015-ben, míg a TV2 és az rTl klub esetében összesítve 
12 százalékos csökkenés volt tapasztalható. Így a kábel-
televíziók részarányának növekedése a teljes televíziós 
reklámtortán belül tovább folytatódott, a szektor összbe-
vételének immár 45 százalékát, mintegy 23,156 milliárd 
forintot ezek a csatornák adták.

a jelentés kitért arra is, hogy a nem spot jellegű bevé-
telek összege a 2014-es 29 százalékos növekedés után 
2015-ben csekély mértékben, 4 százalékkal csökkent 
2,82 milliárd forintra, míg a reklámspotokból származó 
bevételek ezzel megegyező arányban (4 százalékkal) nőt-
tek, megközelítve ezzel a 49 milliárd forintot.

9 Az idézett tanulmány 56 televízió adatszolgáltatását vette alapul.
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látható, hogy a teljes reklámtortából 2015-ben már az 
internetes szektoré a legnagyobb szelet (27,6%), a te-
levíziós szektor a második helyre szorult vissza (26,4%).

ahogy az a médiatanács korábbi beszámolói alapján 
végigkövethető, az internetes hirdetési piac térnyerése 
2013-ban kezdődött, amikor a szektor részesedése meg-
előzte a nyomtatott sajtóét. ez a térnyerés 2014-ben is 
folytatódott, és 1,4 százalékos részesedéskülönbséggel 
az internetes piac a televíziós piac komoly vetélytársává 
vált, 2015-ben pedig a hirdetési piac legnagyobb szerep-
lőjévé nőtte ki magát.

a rádiós szektor részesedése 2014-ben ugyan mini-
málisan csökkent a megelőző évhez képest (5% helyett 
4,9%), azonban ez csak viszonylagos csökkenés volt, mi-
vel a rádiós reklámbevételek összege nőtt – ahogy az 
a 10. ábrán is látható. 2015-ben azonban megtorpant 
a 2012 óta tapasztalt növekvő tendencia, a szektor be-
vételei 2014-hez képest 0,288 milliárd forinttal csökken-
tek, ami a rádiós piac reklámtortából való részesedését is 
tovább mérsékelte 4,6 százalékra. 

10. ábra: A rádiók összesített reklámbevételei 2006 és 2015 között 7

az ernst & young Tanácsadó kft. és a magyar elektronikus 
médiaszolgáltatók egyesülete (meme) közös éves jelen-
tésének8 két megállapítása emelendő ki. egyrészt 2015 
folyamán összességében tovább nőttek három száza-
lékkal a televíziós reklámbevételek magyarországon, így 
a televíziós reklámtortaszelet 51,5 milliárdra nőtt – ami 

7 Az adatok elemzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az MRSZ csak 2011-től 
kezdődően végzi net-net alapon a számításokat, így az ezt megelőző évekkel való 
összehasonlítás bizonyos mértékű torzítást rejt magában.

8 Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének honlapja: 
http://www.memeinfo.hu/reklamtorta/2015-evi-reklamtorta 
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2015-ben is vizsgálta az mttv. 20–22. §-a szerinti műsor-
kvóta-kötelezettségek előző évi teljesítését.

Az országos audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvóta-kötelezettségének teljesülése
a médiatanács 2015-ben a 2014-es kvótakötelezettségek 
megsértésének valószínűsítése miatt négy országos audio-
vizuális médiaszolgáltatóval – a magyar Televízió Nonprofit 
zrt.-vel, a Digital media zrt.-vel, a Parlament TV zrt.-vel és az 
amC Networks kft.-vel – szemben indított hatósági eljárást.

a médiatanács az eljárásokban a következőket álla-
pította meg.

a médiatanács a 673/2015. (VI. 9.) számú határoza-
tában megállapította, hogy a magyar Televízió Nonprofit 
zrt. 2014-ben az m2 állandó megnevezésű médiaszol-
gáltatásában megsértette a magyar művekre vonatkozó 
kvótakötelezettséget, ezért 120 000 forint bírság meg-
fizetésére kötelezte. a médiaszolgáltató a médiatanács 
döntése ellen felülvizsgálati kérelmet nem nyújtott be, 
a bírságot 2015. június 22-én a médiatanács számlájára 
befizette.

a médiatanács az 587/2015. (V. 19.) számú határoza-
tában megállapította, hogy a magyar Televízió Nonprofit 
zrt. 2014-ben az m3 állandó megnevezésű médiaszolgál-
tatásában megsértette az európai, a médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítővel készíttetett, vagy független 
műsorkészítőtől öt évnél nem régebben készült mű-
ként beszerzett művekre vonatkozó kvótakötelezett-
séget, ezért a testület 150 000 forint bírságot szabott 
ki a médiaszolgáltatóval szemben. a médiaszolgáltató 
a médiatanács döntése ellen felülvizsgálati kérelmet nem 
nyújtott be, a bírságot 2015. május 28-án a médiatanács 
számlájára befizette.

a médiatanács az 1623/2015. (XII. 15.) számú hatá-
rozatával módosított 1114/2015. (VII. 24.) számú ha-
tározatában megállapította, hogy a Digital media zrt. 
2014-ben a 4-es csatorna állandó megnevezésű mé-
diaszolgáltatásában megsértette az európai és magyar 
művekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a testület 
1 950 000 forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóval 
szemben. a médiaszolgáltató a médiatanács döntése el-
len felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. a bírósági eljárás 
folyamatban van.

a médiatanács a 636/2015. (VI. 2.) számú határo-
zatában a Parlament TV zrt.-vel szemben a kvótaköte-
lezettségek teljesítése miatt indított hatósági eljárást 
megszüntette, az eljárás során a médiaszolgáltató ál-
tal újonnan benyújtott adatszolgáltatás alapján ugyanis 
a testület megállapította, hogy a médiaszolgáltató a P+ 

a médiatanács négy médiaszolgáltató hat médiaszol-
gáltatásával kapcsolatban indított hatósági eljárást, hogy 
ellenőrizze, rendelkezésre áll-e az óvadék. ezen eljárások 
során a médiaszolgáltatók rendezték óvadéktartozásukat, 
így az eljárásokat megszüntette a médiatanács.

5. DÍJCSÖKKEnTÉSI, RÉSZlETFIZETÉSI 
KÉRElMEK ÜGYÉBEn HOZOTT 
HATÓSÁGI DÖnTÉSEK

a médiaszolgáltatóknak lehetőségük van részletfizetési 
kérelmet benyújtaniuk a médiatanácshoz. Ilyen esetek-
ben a testület a kérelemben foglalt indokok mellett egyéb 
körülményeket is figyelembe vesz: minden esetben meg-
vizsgálja az adott médiaszolgáltató tartozásának összegét, 
fennállásának időtartamát, valamint azt, hogy a média-
szolgáltató korábban részesült-e részletfizetési kedvez-
ményben, és ha igen, azt hogyan teljesítette, továbbá díj-
tartozás miatt szankcionálta-e már a hatóság, valamint 
hogy rendelkezik-e óvadékkal, illetve garanciával. 

a médiatanács a fentiekben részletezettek szerint hét 
esetben engedélyezett részletfizetést a médiaszolgáltat-
ásidíj-tartozásra vonatkozóan 2015-ben. 

a médiatanács 2015 folyamán további egy esetben 
biztosított lehetőséget bírságtartozás részletekben tör-
ténő rendezésére. e kérelem kapcsán a médiatanács az 
ügy részleteinek alapos mérlegelése alapján, kivételesen, 
kizárólag méltányosságból engedélyezte a részletfizetést.

a médiatanács a korábbi évekhez hasonlóan 2015-
ben is elutasította a díjcsökkentésre irányuló kérelmeket, 
mivel a médiatanács egyedi díjcsökkentési kérelmeknek 
nem ad helyt.

További egy médiaszolgáltató kérelmezte a médiata-
nács által kiszabott bírság méltányossági alapon történő 
elengedését, amit a médiatanács az eset összes körül-
ményének mérlegelése alapján elutasított.

6. A TÖRVÉnYI 
KVÓTAKÖTElEZETTSÉGEK 
TElJESÍTÉSÉnEK EllEnőRZÉSE, 
A MEnTESÍTÉSI ElJÁRÁSOK 
lEFOlYTATÁSA
6.1. A kvótakötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése 2015-ben
a médiatanács a korábbi évekhez hasonlóan a média-
szolgáltatók havonta teljesített adatszolgáltatása alapján 

14. ábra: A helyi és körzeti földfelszíni terjesztésű médiaszolgáltatók média-
szolgáltatásainak eredményessége a Magyar Média Mecenatúra program 
támogatása nélkül 2014-ben

a támogatások igénybevétele nélkül mindössze 61 mé-
diaszolgáltatási jogosultság tekintetében lett volna nye-
reséges a szolgáltató, 124 médiaszolgáltatási jogosult-
ság zárt volna veszteséggel, és egy médiaszolgáltatási 
jogosultság esetében a bevételek éppen fedezték volna 
a kiadásokat (14. ábra). ezek a számok egyértelműen 
azt mutatják, hogy a médiaszolgáltatók működésének 
finanszírozásában kiemelt szerepe van a médiatanács 
magyar média mecenatúra programjának, sok piaci sze-
replő gazdálkodásához elengedhetetlennek látszanak az 
ilyen jellegű bevételek.

4. A MÉDIATAnÁCS InTÉZKEDÉSEI 
DÍJTARTOZÁSOK ÜGYÉBEn

a médiatanács folyamatosan ellenőrzi, hogy a hatósági 
szerződés alapján működő médiaszolgáltatók a média-
szolgáltatásidíj-fizetési kötelezettségüket, illetve óva-
dék vagy garancia nyújtására irányuló kötelezettségüket 
teljesítik-e. 

a médiatanács az elmúlt években szigorúan fellépett 
azokkal a médiaszolgáltatókkal szemben, amelyek az óva-
dék- vagy garancianyújtási kötelezettségüknek hosszabb 
időn keresztül nem tettek eleget, vagy díjfizetési kötele-
zettségüket nem teljesítették, és jelentős összegű tartozást 
halmoztak fel a médiatanáccsal szemben. 

a médiatanács összesen hat médiaszolgáltatás kapcsán 
három médiaszolgáltatóval szemben folytatott le hatósá-
gi eljárást díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában, 
amely során felhívta az érintett médiaszolgáltatókat a fel-
halmozott médiaszolgáltatásidíj-tartozásuk 15 napon belüli 
teljesítésére. az eljárások jelenleg még folyamatban vannak. 
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termelni, míg a legtöbb nehézséggel a kisközösségi rá-
diók szembesülnek.

az alábbi grafikon a nyereséges, veszteséges és null-
szaldós médiaszolgáltatások százalékos arányát mutatja 
a 2009 és 2014 közötti időszakban (13. ábra).

13. ábra: A helyi és körzeti földfelszíni terjesztésű médiaszolgáltatók média-
szolgáltatásainak eredményessége a 2009 és 2014 közötti időszakban

az ábrán jól látszik, hogy 2012 volt a trendforduló a mé-
diaszolgáltatók gazdálkodásának eredményességében, 
ekkortól kerültek ismét többségbe a nyereséges média-
szolgáltatók a veszteségesekkel szemben. 2013-ban 
a nyereséges médiaszolgáltatások aránya jelentős mér-
tékben növekedett, és ez a trend 2014-ben is folytató-
dott: a pozitív egyenleget produkáló médiaszolgáltatások 
aránya mérsékelten tovább nőtt. 

A beszámolók a Magyar Média Mecenatúra program 
támogatásainak tükrében
a médiatanács a 2014-re vonatkozó beszámolókban 
adatokat kért a médiaszolgáltatóktól azzal kapcsolat-
ban is, hogy milyen összegű támogatásban részesültek 
a médiatanács magyar média mecenatúra programjának 
keretében.

a médiatanács a médiaszolgáltatók pénzügyi eredmé-
nyét olyan szempontból is megvizsgálta, hogy az a média-
tanács magyar média mecenatúra programjának kereté-
ben nyújtott támogatások nélkül hogyan alakult volna.
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 – magyar katolikus rádió zrt. – magyar katolikus rádió 
(Debrecen 92,3 mHz);

 – magyar katolikus rádió zrt. – magyar katolikus rádió 
(kaposvár 102,6 mHz);

 – magyar katolikus rádió zrt. – magyar katolikus rádió 
(Pécs 101,2 mHz);

 – Halas rádió Nonprofit kft. – Halas rádió (kiskunhalas 92,9 
mHz);

 – Fehérvár média Centrum – Vörösmarty rádió 
(Székesfehérvár 99,2 mHz);

 – Szlovén rádió közhasznú Nonprofit kft. – rádió monoster 
(Szentgotthárd 106,6 mHz);

 – kulturális életért közhasznú egyesület – mustár rádió 
(Nyíregyháza 89,6 mHz);

 – Csőszi Viktor – rádió Smile (kiskunfélegyháza 89,9 mHz).

a médiatanács az alábbi médiaszolgáltatókkal szemben 
az mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott felhívás 
jogkövetkezményét alkalmazta az mttv. 21. §-ában foglalt 
műsorkvóta-kötelezettségek megsértése miatt.

 – európa rádió Nonprofit kft. – európa rádió 100,5 mHz 
(Nyíregyháza 100,5 mHz);

 – gong rádió kft. – gong Fm (kecskemét 96,5 mHz);
 – andrySoft Bt. – alfa rádió (Balkány 88,0 mHz);
 – gyomaendrőd kultúrájáért egyesület – rádió Sun 

(gyomaendrőd 88,0 mHz).

6.2. A mentesítési eljárások
az mttv. 20–22. §-ában az aVmS irányelvben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik az európai művek bemutatására 
vonatkozó kötelezettségekről, kiegészítve azokat a ma-
gyar művekre vonatkozó szabályokkal.

az mttv. a korábbi szabályozáshoz képest lényegesen 
szélesebb műsorkvóta-kötelezettségeket ír elő a mé-
diaszolgáltatók számára. emellett a kvóta teljesítésére 
köteles médiaszolgáltatások körét is kiterjesztette, így 
a helyi vételkörzetű közösségi audiovizuális és a helyi vé-
telkörzetű közösségi rádiós médiaszolgáltatásokon kívül 
valamennyi médiaszolgáltatás – ideértve a kisközösségi 
médiaszolgáltatásokat is – köteles meghatározott mű-
sorkvóta teljesítésére.

az mttv.-ben meghatározott arányokat a médiaszol-
gáltató a médiatanáccsal kötött hatósági szerződésben, 
fokozatosan is elérheti, ha a testülethez kérelmet nyújt be.

a médiatanács 2015-ben az alábbi hat médiaszolgál-
tató kérelmével kapcsolatban hozott döntést, amelyek 
a műsorkvóta-kötelezettségek fokozatos elérését kérték:

 – archimedia kft. (Promontor TV);
 – rákosmente TV kft. (rákosmente TV);
 – érdi Városi Televízió és kulturális kft. (érd Televízió);
 – Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit kft. 

(Füzesabonyi Városi TV);
 – kunság-média Nonprofit kft. (kiskőrös TV);
 – máriahalmi Faluvédő egyesület (máriahalom Televízió);
 – Fanny-Film kft. (VkC Televízió);
 – Szentendrei médiaközpont kft. (TV Szentendre);
 – Tatai Televízió közalapítvány (Tatai TV);
 – mag Televízió kft. (mag Televízió);
 – zemplén TV közhasznú Nonprofit kft. (zemplén Tv);
 – CITy TV kft. (CITy TV);
 – Baranya Televízió kft. (Baranya Televízió);
 – magyar Ferenc (komló és Térsége TV);
 – IrÁNy média 2012 kft. (Irány Televízió miskolc);
 – erményi Csaba (Pomáz TV);
 – Sárrét média Bt. (Sárrét TV);
 – Sághy-Sat kft. (Városi Televízió Bóly);
 – Hegyvidék média kft. (Hegyvidék Televízió);
 – Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit kft. (Újpesti közösségi 

Televízió);
 – Csoboth zoltán (Városi TV mohács).

A rádiós médiaszolgáltatók 
műsorkvótakötelezettség-teljesítésének vizsgálata
a médiatanács az mttv. alapján 2015-ben hét körzeti, hat 
helyi közösségi és négy helyi kisközösségi, rádiós média-
szolgáltató médiaszolgáltatásával szemben indított el-
járást a 2014-es kvótakötelezettségek megsértésének 
valószínűsítése miatt.

a médiatanács az alábbi médiaszolgáltatókkal szem-
ben megindított hatósági eljárásokat a ket. 31. § (1) be-
kezdés j) pontja alapján megszüntette, tekintettel arra, 
hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.

 – rádió juventus zrt. – juventus rádió (Budapest 103,9 mHz);
 – gong rádió kft. – gong Fm (kecskemét 96,5 mHz);
 – európa rádió Nonprofit kft. – európa rádió (miskolc 90,4 

mHz + mezőkövesd 102,1 mHz);
 – európa rádió Nonprofit kft. – európa rádió 100,5 mHz 

(Nyíregyháza 100,5 mHz);
 – magyar katolikus rádió zrt. – magyar katolikus rádió 

(Székesfehérvár 96,1 mHz + Budapest 102,1 mHz + 
esztergom 92,5 mHz + Vác 87,9 mHz + Veszprém 94,6 
mHz + mór 89,0 mHz + Sárbogárd 96,6 mHz + Tapolca 
101,8 mHz + kiskőrös 91,7 mHz + kalocsa 94,5 mHz + 
Dunaföldvár 104,1 mHz + Szombathely 107,4 mHz + 
zalaegerszeg 92,9 mHz);

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában az mttv. 
20. § (1) bekezdésében meghatározott műsorkvóta-kö-
telezettségeit 2014-ben teljesítette.

a médiatanács a 126/2016. (II. 2.) számú határoza-
tában az amC Networks kft.-vel szemben a kvótaköte-
lezettségek teljesítése miatt indított hatósági eljárást 
megszüntette, az eljárás során a médiaszolgáltató ál-
tal újonnan benyújtott adatszolgáltatás alapján ugyan-
is a testület megállapította, hogy a médiaszolgáltató 
a Spektrum Home állandó megnevezésű médiaszolgál-
tatásában az mttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott 
műsorkvóta-kötelezettségeit 2014-ben teljesítette.

A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvóta-kötelezettségének teljesülése
a médiatanács 38 helyi audiovizuális médiaszolgáltatóval 
szemben indított eljárást a 2014-es műsorkvóta-kötele-
zettségek vélelmezett megsértése miatt:

a médiatanács az alábbi 15 médiaszolgáltatóval szem-
ben szüntette meg a megindított hatósági eljárásokat 
a ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján, tekintettel arra, 
hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.

 – Öböl TV kft. (Öböl TV);
 – multinet 99 Szolgáltató kft. (Óbuda TV 1);
 – Dunaharaszti Ipartestület (kisDuNa TV Dunaharaszti);
 – kisújszállási művelődési központ és könyvtár (TV kisúj);
 – mÓraNeT Nonprofit 30. közhasznú kft. (mÓra-NeT TV);
 – Nagykállói közhasznú Nonprofit kft. (Nagykállói Televízió);
 – „kurca-Völgye” egyesület (kurca TV);
 – Szabadhajdú Nonprofit kft. (Hajdúböszörményi Városi 

Televízió);
 – Túrkevei Városi művelődési Intézmény és könyvtár 

(Túrkeve Televízió);
 – actor Informatika és Nyomda kft. (Pont TV);
 – mezőtúri közművelődési és Sport közhasznú Nonprofit kft. 

(mezőtúri Városi Televízió);
 – Timteo kft. (INDeX Televízió);
 – Dede zsoltné Sári andrea (kék-kálló TV Derecske);
 – DIgarT-m kft. (Szentes TV);
 – Bihari antal e. v. (körzeti TV esztergom).

a médiatanács az alábbi médiaszolgáltatókkal szemben 
alkalmazta az mttv. 186. § (1) bekezdés szerinti felhívás 
jogkövetkezményt az mttv. 20. §-ban foglalt műsorkvó-
ta-kötelezettség megsértése miatt:

 – Ipoly média kft. (Ipoly Televízió);
 – Helyi médiaszolgáltató kft. (Buda környéki Televízió);

 – a magyar Televízió Nonprofit zrt. „m1”, „m2” és „m3” 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2015-re 
szóló mentesítési kérelméről;

 – Sághy Sat Szolgáltató és kereskedelmi kft. Városi Televízió 
Bóly állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2015-
re szóló mentesítési kérelméről;

 – Csoboth zoltán e. v. Városi TV mohács állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásának 2015-re szóló 
mentesítési kérelméről;

 – Hegyvidék média műsorszolgáltató kft. Hegyvidék 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 
2015-re szóló mentesítési kérelméről;

 – rákosmente TV kft. rákosmente TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásának 2016-ra, 2017-re és 2018-ra 
szóló mentesítési kérelméről;

 – Újpest Sajtó Szolgáltató Nonprofit kft. Újpesti közösségi 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 
2015-re szóló mentesítési kérelméről.

a médiatanács a magyar Televízió Nonprofit zrt. mé-
diaszolgáltató kérelmét az „m2” és az „m3” médiaszol-
gáltatások tekintetében – a kérelemben foglaltaknak 
megfelelően – elfogadta, és hatósági szerződést kötött 
a médiaszolgáltatóval a műsorkvóta-kötelezettségek fo-
kozatos elérésére. a médiatanács a médiaszolgáltató „m1” 
médiaszolgáltatása tekintetében az eljárást megszüntet-
te, tekintettel arra, hogy törvénymódosítás következté-
ben az eljárás folytatására okot adó körülmény megszűnt.

a médiatanács szintén megszüntette a Sághy Sat Szol-
gáltató és kereskedelmi kft. és Csoboth zoltán e. v. mé-
diaszolgáltatók kérelmére indult eljárásokat, tekintettel 
arra, hogy a médiaszolgáltatók a kérelmüket visszavonták.

a Hegyvidék média műsorszolgáltató kft. és a rákos-
mente TV kft. az igazgatási szolgáltatási díjat a nyitva álló 
határidő alatt nem fizette meg, ezért a médiatanács az 
eljárásokat megszüntette. 

az Újpest Sajtó Szolgáltató Nonprofit kft. kérelmét 
a médiatanács elutasította, tekintettel arra, hogy a mé-
diaszolgáltató 2015-re vonatkozó mentesítési kérelmét 
a határidő után nyújtotta be.

az aktuális évet megelőzően kötött hatósági szerződé-
seket is figyelembe véve egyes médiaszolgáltatók az aláb-
bi médiaszolgáltatások tekintetében rendelkeztek ha-
tósági szerződésben rögzített mentesítéssel 2015-ben:

 – amC Networks kft. – TV Paprika médiaszolgáltatás;
 – amC Networks kft. – Spektrum TV médiaszolgáltatás;
 – amC Networks kft. – Spektrum Home médiaszolgáltatás;
 – amC Networks kft. – Fim mánia médiaszolgáltatás;
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7. A JBE MÉDIASZOlGÁlTATÓK 
AZOnOSÍTÁSA

a jBe médiaszolgáltatókat közönségarány-mérés alap-
ján a médiatanács azonosítja [mttv. 182. § m) pont, mttv. 
69. § (3) bekezdés]. ez alapján a testület meghatározza 
a jBe médiaszolgáltatókat terhelő kötelezettségeket is, 
az erre irányuló eljárásokat minden év szeptember 30-ig 
lefolytatja [mttv. 70. § (11) bekezdés].

a médiatanács a ket. szerinti hatósági ellenőrzési eljá-
rásban vizsgálja a médiapiaci koncentráció fokának meg-
ítélése szempontjából jelentős piaci tényeket és körülmé-
nyeket – különösen a médiaszolgáltató előző naptári évi 
átlagos közönségarányát.

a médiatanács a fent leírtakra tekintettel 2015 júniusá-
ban és júliusában az alábbi médiaszolgáltatókkal szemben 
indított hatósági ellenőrzési eljárást:

1. magyar rTl Televízió zrt.;
2. TV2 média Csoport kft.;
3. magyar rádió Nonprofit zrt.;
4. aDVeNIo műsorszolgáltató zrt.

amennyiben a hatósági ellenőrzés alapján a médiata-
nács azt állapítja meg, hogy a korábban azonosított jBe 
médiaszolgáltatók köre nem változott, akkor az eljárás 
megindítását mellőzi.

a fent leírtak alapján a médiatanács 2015-ben meg-
állapította, hogy a korábban jBe médiaszolgáltatóként 
azonosított magyar rádió Nonprofit zrt., aDVeNIo zrt., 
magyar rTl Televízió zrt. és TV2 média Csoport kft. e mi-
nősége nem változott, és erre tekintettel a médiatanács 
a hatósági eljárás megindítását a nevezett médiaszolgál-
tatókkal szemben mellőzte.

 – Duna Televízió Nonprofit zrt. – Duna TV médiaszolgáltatás;
 – Duna Televízió Nonprofit zrt. – Duna World 

médiaszolgáltatás;
 – magyar Televízió Nonprofit zrt. – m2, m3 

médiaszolgáltatások;
 – origo zrt. – ozone Network médiaszolgáltatás;
 – Digital media zrt. – 4-es csatorna médiaszolgáltatás;
 – Digital media zrt. – STory 5 médiaszolgáltatás;
 – magyar Telekom Nyrt. – moziaréna lekérhető 

médiaszolgáltatás;
 – magyar Telekom Nyrt. – Videotéka lekérhető 

médiaszolgáltatás.

6.3. A KVÓTAFórum

az előző évhez hasonlóan, 2015 májusában is megszer-
vezte a médiatanács a kVÓTaFórumot, amelyen ismét 
lehetőség nyílt a magyar média mecenatúra program által 
támogatott filmes alkotók és a hazai televíziós döntés-
hozók találkozójára, új tehetségek alkotásainak megisme-
résére. a pódiumbeszélgetésen részt vettek a legnagyobb 
hazai televíziók képviselői.

a nagy érdeklődéssel kísért médiaszakmai eseményen 
mintegy 160 filmes és tévés szakember tájékozódha-
tott arról, hogy hogyan teljesíthetik a médiaszolgáltatók 
a kvótakötelezettséget. a médiaszolgáltatóktól beérke-
zett, önbevalláson alapuló jelentések és a korábbi évek 
tapasztalatai azt mutatták, hogy a médiaszolgáltatóknak 
nehézséget okoz a műsorkvótára vonatkozó előírások 
betartása, ezért a rendezvény célja éppen annak előmoz-
dítása volt, hogy a televíziók színvonalas magyar filmal-
kotásokkal teljesíthessék ezt a kötelezettséget.

a fórumon animációs, dokumentum-, ismeretterjesztő, 
televíziós játékfilmeket, rövidfilmeket és rádiójátékokat 
mutattak be az alkotók, amelyek közül több alkotást szá-
mos hazai és nemzetközi díjjal is elismertek.

„Híd az alkotók és a média-
szolgáltatók között”

Pódiumbeszélgetés a KVÓTAFórumon a legnagyobb hazai televíziók képviselőivel

A KVÓTAFórum alkalmat teremt arra, hogy a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjában támogatott filmesek és a filmjeiket levetítő médiaszolgáltatók 
találkozzanak egymással
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 – szerződés felmondása, megszüntetése vonatkozásában 
3 döntés;

 – átminősítés miatt, illetve közösségi médiaszolgáltatássá 
történő elismerés miatt 11 döntés;

 – pályázati nyilvántartásba vétel tárgyában 29 döntés;
 – pályázati nyilvántartásba vétel megtagadása, 

visszavonása és alakilag érvénytelen pályázatok 
tárgykörében 39 döntés;

 – médiaszolgáltatási díj megállapítására, módosítására, 
felülvizsgálatára, részletfizetésre, díjcsökkentési kérelemre, 
díjfizetés felszólítására, bankgaranciára és óvadékra 
vonatkozóan 25 döntés;

 – ideiglenes hatósági szerződés tárgyában 64 döntés;
 – műsorkvóták kapcsán 120 döntés; 
 – egyéb döntések (adatszolgáltatási és beszámolási 

kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, határozat 
visszavonása, frekvenciaterv, eljárás felfüggesztése, 
felfüggesztés megszüntetésével eljárás folytatása, 
pályázati hiánypótlás, pályázat eredménye, 
felvilágosításkérés, kézbesítési vélelem, pályázati felhívás 
szövegének elfogadása, véglegesítése) 661 döntés.

a döntések nagyobb csoportjánál – a fentebbi bekezdés-
ben – jelzett számadat (1008) és a döntéseket tartalom 
szerint részletező összesített számadat (1028) közötti 
eltérés oka, hogy a médiatanács egy határozatában több, 
egymástól eltérő tárgykörben is hozott döntést.

1. A MÉDIATAnÁCS DÖnTÉSEI 
2015-BEn

2015-ben a médiatanács 1705 sorszámozott döntést ho-
zott. a döntések az alábbi nagyobb kategóriákba sorolhatók:

 – médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos (szerződés, 
átminősítés stb.) tárgykörben 1008 döntés;

 – médiafelügyelet tárgykörében 252 döntés;
 – másodfokon eljáró hatóságként 42 döntés (a Hivatal 

hatósági döntéseivel szemben benyújtott fellebbezések 
elbírálásának eredményeképpen);

 – jogvitás eljárások kapcsán 1 döntés 
(médiaszolgáltatás-továbbítás);

 – az alapot érintően 286 döntés, amelyek többek 
között pályázati felhívások kibocsátását, a pályázatok 
érvényességi és teljességi vizsgálatát, a pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottak 
szerződésszegéseit, a pályázatokat értékelő 
bírálóbizottságok megválasztását, valamint az alap 
negyedéves támogatási tevékenységéről szóló 
beszámolókat érintették;

 – egyéb, a fenti kategóriákba nem tartozó 116 döntés. 

a médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatban ho-
zott határozatok megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

 – jBe-azonosítás tárgyában 5 döntés;
 – hatósági szerződéskötéssel és szerződésmódosítással 

összefüggésben 71 döntés;

a méDIaTanÁCS 
2015-ÖS DÖnTéSeI, 
TÁrSSzaBÁlyozÁS, 
SajTÓTermékek 
nyIlVÁnTarTÁSa7
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2. PERES ÜGYEK

2.1. A 2015-ben indult bírósági ügyek
a médiatanács döntéseivel szemben 2015-ben össze-
sen 37 bírósági (közigazgatási) peres, illetve nemperes 
eljárás indult. 

a médiatanács 2015-ben indult bírósági ügyeinek cso-
portjait az alábbi táblázat mutatja be: 31. táblázat

31. táblázat: A peres, illetve nemperes ügyek ügycsoportok szerinti bontása

Ügycsoportok A peres, illetve nemperes ügyek száma

Hatósági felügyeleti eljárások 27

kiegyensúlyozottsági eljárások 1

Pályázati eljárások 7

egyéb jogalkalmazói döntés 
elleni felülvizsgálat 2

2.2. A folyamatban lévő és a lezárt bírósági ügyek 
számszerűen
a médiatanács döntéseivel szemben folyamatban lévő 
72 bírósági eljárásból 44 eljárás zárult le jogerősen 2015 
során. a 72 eljárásból 13 nemperes, 59 peres eljárás. 

a médiatanács 2015-ös bírósági ügyeinek alakulását 
az alábbi táblázat mutatja: 32., 33. táblázat

32. táblázat: A Médiatanács 2015-es bírósági ügyei

Folyamatban 
lévő ügyek

Jogerősen 
lezárt ügyek

A Médiatanács pernyertességével zá-
rult eljárások

72 44 37

33. táblázat: A 2015-ben jogerősen lezárult bírósági eljárások a Média-
tanáccsal szemben, ügytípusok szerint

Ügytípus

Összes 
jogerősen 

lezárt 
ügy

A Médiatanács 
pernyertes-

ségével zárult 
ügyek

a hallássérültek számára hozzáférhető műsor-
számokra vonatkozó előírások teljesülése
[mttv. 39. § (2) és (4)-(5) bekezdések]

23 22

a kiegyensúlyozottság követelményének 
teljesülése
[Smtv. 13. §, mttv. 12. § (2) bekezdés]

2 2

a kiskorúak védelmére vonatkozó előírások 
teljesülése
(mttv. 9-11. §)

1 0

a reklámhangosság megfelelősége
[mttv. 33. § (4) bekezdés] 4 4

a médiaszolgáltató tájékoztatási tevékenysége
[mttv. 12. § (3)–(4) bekezdés] 1 0

Politikai reklám [mttv. 32. § (3) bekezdés] 1 0
Pályázati eljárások 9 7
Polgári ügyek 2 2
egyéb jogalkalmazói döntés elleni felülvizsgálat 1 0

Összesen: 44 37

a médiatanács médiafelügyeleti tárgykörben első fokon 
252 döntést hozott, az alábbi főbb kategóriák szerint:

 – hatósági eljárásban jogkövetkezményt tartalmazó 
határozattal 79 döntés, mely határozatok 88 külön 
rendelkezést és jogkövetkezményt tartalmaztak. ennek 
oka, hogy a tanács egy határozaton belül több jogsértést is 
megállapított;

 – állampolgári bejelentésekkel kapcsolatban 22 döntés;
 – kiegyensúlyozottsági ügyben első fokon 32 döntés 

(4 megszüntető, 27 elutasító, 1 törvénysértést 
megállapító), másodfokon 20 döntés, amelyekben minden 
esetben helybenhagyta az elsőfokú döntéseket;

 – kérelmek kapcsán 24 döntés született az alábbi 
megoszlásban:

 – műsorszám korhatár-kategóriába sorolása kapcsán 
41 műsorszám tekintetében 16 döntés;

 – egyéb kérelem kapcsán 8 döntés; 
 – a médiatanács hatósági eljárást hivatalból 139 esetben 

indított, 13 esetben pedig úgy döntött, hogy nem indít 
eljárást;

 – 18 döntés egyik nagy kategóriába sem sorolható (ún. 
egyéb határozat).

a médiafelügyelet kapcsán született döntések száma 252 
helyett 327, aminek indoka, hogy az egyes kategóriák kö-
zött részleges vagy teljes átfedések vannak. 29. táblázat

a fentiekből látható, hogy a médiatanács a legnagyobb 
számban a hatósági szerződésben vállalt/hatósági ha-
tározatban megállapított műsorstruktúrának megfelelő 
műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértését 
állapította meg. 30. táblázat

30. táblázat: Jogkövetkezmények a médiafelügyelettel kapcsolatos média-
tanácsi döntésekben 

Az alkalmazott 
jogkövetkezmény

Helyi, 
körzeti 
rádió

Helyi, 
körzeti 

televízió

Országos 
rádió

Országos 
televízió

Felhívás – mttv. 186. § (1) 4 4 5

Bírság – mttv. 187. § 
(3) b) 23 11 25

Döntés, közlemény, 
álláspont közzététele 
a kiegyensúlyozott tá-
jékoztatás megsértése 
miatt – mttv. 181. § (5)

1

Szerződésfelmondás 
– mttv. 187. § (3) e)

Összesen 73

29. táblázat: A médiafelügyelettel összefüggő médiatanácsi határozatok 
A jogszabályhely megsértése 

(ahol több jogszabályhely látható, 
ott a határozat rendelkező 

részének bekezdése[i] együttesen 
több jogsértést állapítottak meg)

A megsértett jogszabályhely(ek) tartalma Esetszám

Hatósági határozat megsértése a hatósági határozatban vállalt előírások. 2

Hatósági határozat megsértése és 
mttv. 66. § (4) f) és h)

a rádiós médiaszolgáltatásban saját szerkesztett, illetve a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítandó műsoridő ará-
nyára vonatkozó előírások.

1

mttv. 9. § (5) és mttv. 10. § (1) c)
a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések (a műsorszám korhatár-besorolása és a besorolásnak megfelelő idősávban 
történő közzététele).

8

mttv. 9. § (6) és mttv. 10. § (1) d)
a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések (a műsorszám korhatár-besorolása és a besorolásnak megfelelő idősávban 
történő közzététele).

2

mttv. 10. § (1) f) a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések (a műsorelőzetes közzétételének megfelelő időpontja). 1

mttv. 10. § (7)
a médiaszolgáltató műsorát közlő sajtótermékben, a médiaszolgáltató internetes honlapján, a képújságban és a teletextjében 
szereplő tájékoztatásban valamennyi műsorszám korhatárkategória-minősítését jól látható módon fel kell tüntetni.

12

mttv. 12. § (3) és (4) a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó rendlelkezések. 1

mttv. 12. § és Smtv. 13. § a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. 1

mttv. 24. § (1) d) és mttv. 33. § (1) c)
kereskedelmi közlemény közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott 
áru megvásárlására vagy a szolgáltatás igénybevételére, illetve a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való 
megkülönböztetésének módja rádiós médiaszolgáltatás esetében az akusztikus módon történő figyelemfelhívás.

1

mttv. 31. § (1) b)
Termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám nem hívhat fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás 
igénybevételére.

1

mttv. 31. § (1) c)
Termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám nem adhat a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt 
a megjelenített terméknek.

2

mttv. 32. § (2)
a politikai reklám, a közérdekű közlemény és a társadalmi célú reklám felismerhetőségének és más médiatartalmaktól való meg-
különböztethetőségének követelménye (a nyitó és záró főcímek megfelelő alkalmazása).

1

mttv. 32. § (4)
a politikai reklám, a közérdekű közlemény és a társadalmi célú reklám megrendelőjének egyértelmű megnevezésére vonatkozó 
előírás.

3

mttv. 32. § (2) és mttv. 32. § (4)
a politikai reklám, a közérdekű közlemény és a társadalmi célú reklám felismerhetőségének és más médiatartalmaktól való meg-
különböztethetőségének követelménye (a nyitó és záró főcímek megfelelő alkalmazása), illetve a politikai reklám, a közérdekű 
közlemény és a társadalmi célú reklám megrendelőjének egyértelmű megnevezésére vonatkozó előírás.

1

mttv. 33. § (1)
a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztethetőségére vonatkozó előírás (a nyitó és záró fő-
címek megfelelő alkalmazása).

2

mttv. 33. § (4) a reklám, a televíziós vásárlás és a műsorelőzetes hangerejére vonatkozó előírás („reklámhangerősség”). 6

mttv. 33. § (5)
Virtuális reklám lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban csak úgy tehető közzé, ha közzétételére a médiaszolgáltató az 
érintett műsorszámot közvetlenül megelőzően, illetve közvetlenül a műsorszámot követően is – optikai vagy akusztikus módon 

– felhívja a figyelmet.
1

mttv. 38. § (1) 

a jBe lineáris audiovizuális médiaszolgáltató valamennyi munkanapon reggel 7 óra és 8 óra 30 perc között legalább tizenöt perc 
hosszúságú hírműsorszámot vagy általános tájékoztató műsorszámot, továbbá valamennyi napon 18 óra és 21 óra között leg-
alább húsz perc hosszúságú önálló hírműsorszámot, a jBe lineáris rádiós médiaszolgáltató pedig valamennyi munkanapon reggel 
6 óra 30 perc és 8 óra 30 perc között legalább tizenöt perc önálló hírműsorszámot köteles egybefüggően szolgáltatni. a más 
médiaszolgáltatótól átvett, illetve a demokratikus közvélemény tájékoztatását nem szolgáló, bűnügyi tematikájú híranyag vagy 
tudósítás a hírműsorszám időtartamának húsz százalékánál éves átlagban nem lehet hosszabb terjedelmű.

1

mttv. 38. § (3)
az eredetileg nem magyar nyelven készített filmalkotások és filmsorozatok eredeti nyelven, magyar felirattal történő elérhetővé 
tételére vonatkozó előírás.

2

mttv. 63. § (12) a hatósági szerződésben vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség. 8

mttv. 63. § (12) és 33. § (1) c)
a hatósági szerződésben vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a reklám és 
a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja rádiós médiaszolgáltatás esetében az akusztikus 
módon történő figyelemfelhívás.

1

mttv. 63. § (12) és 66. § (4) g) és h)
a hatósági szerződésben vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közszolgálati műsorszámok arányá-
ra és a rádiós médiaszolgáltatásban a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítandó műsoridő arányára vonatkozó 
kötelezettség.

3

mttv. 63. § (12) és a 66. § (4) g)
a hatósági szerződésben vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a közszolgálati műsorszámok arányára 
vonatkozó kötelezettség.

7

mttv. 63. § (12) és a 66. § (4) h)
a hatósági szerződésben vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a rádiós médiaszolgáltatásban a magyar 
zenei műsorszámok bemutatására fordítandó műsoridő arányára vonatkozó kötelezettség.

5

Smtv. 14. § (1)* az emberi méltóság tiszteletben tartásának követelménye. 1

Smtv. 14. § (2)* Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása. 1

Smtv. 20. § (3) Burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalma. 8

Smtv. 20. § (8) a médiatartalom támogatójának feltüntetésére vonatkozó szabályok. 1

Smtv. 20. § (9) a támogatónak a támogatott médiatartalomban való megjelenésére vonatkozó előírások. 3

Összesen 87

 * A Médiatanács egy határozatában bírság szankciót alkalmazott az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt, továbbá a médiaszolgáltatót közle-
mény közzétételére is kötelezte a határozatban foglaltak szerint.



o r s z á g g y ű l é s i   b e s z á m o l ó   2 0 1 5 a  m é D I a T a N Á C S  2 0 1 5 - Ö S  D Ö N T é S e I ,  T Á r S S z a B Á l y o z Á S ,  S a j T Ó T e r m é k e k  N y I l V Á N T a r T Á S a

7 57 4

4. A SAJTÓTERMÉKEK 
nYIlVÁnTARTÁSÁnAK HElYZETE

a hatóság sajtótermék-nyilvántartása a nyomtatott, va-
lamint az internetes sajtótermékek és hírportálok mttv. 
által előírt regisztrációs adatait tartalmazza. az internetes 
sajtótermékek nyilvántartásának vezetése az NmHH-nál 
kezdődött meg 2011-ben, így ezek az adatok teljeskörűen 
a hatóság rendelkezésére állnak. a nyomtatott sajtótermé-
kek nyilvántartása részben a jogelőd intézményektől átvett 
adatokból, és csak részben a hatóságnál 2012. január 1-jé-
től nyilvántartásba vett sajtótermékekből tevődik össze.

4.1. A nyomtatott és az internetes sajtótermékek 
nyilvántartása
a hatóság a sajtótermékek nyilvántartásával összefüggő 
eljárásai során elsődlegesen ügyféli kérelem alapján jár 
el. a kérelem tartalma szerint a hatóság regisztrálja az új 
sajtótermékeket, módosítja a nyilvántartásban már fel-
lelhető adatokat, vagy törli a sajtótermékeket a nyilván-
tartásból. emellett a hatóság eljárásai jellemzően általános 
felügyeleti eljárások lefolytatására, sajtótermékekkel és 
kiadványokkal összefüggő ügyféli tájékoztatásra, belföldi 
jogsegélykérelmek teljesítésére terjednek ki.

2015-ben a hatóság – a beszámoló VII.4.2. pontjában 
részletezett felülvizsgálaton túl – 1318 sajtótermékkel 
összefüggő ügyben járt el. a hatóság az új sajtótermék-be-
jelentések alapján 416 sajtóterméket vett nyilvántartásba. 
a nyilvántartás az év végén 4532 nyomtatott és 3117 in-
ternetes sajtótermék adatait tartalmazta. miközben a nyil-
vántartott sajtótermékek száma az elmúlt három évben 
folyamatos emelkedést mutatott, a nyilvántartásban lévő 
nyomtatott sajtótermékek számának 2015-ös – jelentős 
mértékű – növekedése részben az időszaki lapok felülvizs-
gálata során történt adatkiegészítések eredménye.

17. ábra: Nyilvántartásban lévő sajtótermékek száma

3. TÁRSSZABÁlYOZÁS

a társszabályozással érintett szakmai szervezetek köre 
2015-ben sem változott: a médiatanács jelenleg is a ma-
gyar lapkiadók egyesületével, a magyar elektronikus mű-
sorszolgáltatók egyesületével, a magyarországi Tartalom-
szolgáltatók egyesületével és az Önszabályozó reklám 
Testülettel áll szerződéses viszonyban.

a közigazgatási szerződések tartalma 2015-ben sem 
változott, a szervezetek valamennyi törvényi, illetve szer-
ződéses kötelezettségüknek (pl. beszámolók benyújtása) 
eleget tettek. a hatóság anyagilag támogatta a szakmai 
szervezetek megfelelő szintű szakmai működését, emel-
lett pedig ágazati kutatásokra, illetve az egyes piaci te-
rületeket érintő monitoringvizsgálatokra is biztosított 
pénzügyi forrásokat.

a 2015-ben elkészített vizsgálatok alapján is széles 
körű és hasznos ismeretekhez jutott a hatóság. az ágazati 
kutatások, tanulmányok eredményeit a legtöbb esetben 
szakmai konferenciákon mutatják be és vitatják meg, de 
emellett a hatóság is lehetővé teszi, hogy a médiapiac 
működését, aktuális állapotát bemutató értékes doku-
mentumokat ne csak a szakma, hanem bármely érdeklődő 
szabadon megismerhesse.

2015-ben a hatóság finanszírozásában az alábbi ku-
tatások, tanulmányok készültek el:

 – magyar elektronikus műsorszolgáltatók egyesülete: TV-
tartalomfogyasztás kutatása;

 – magyarországi Tartalomszolgáltatók egyesülete: 
Facebook-használati szokások; a reklámadó hatása az 
online tartalomszolgáltatásra;

 – Önszabályozó reklám Testület: Vallási jelképek, vallási 
és világnézeti meggyőződés megsértésének vizsgálata; 
Ártalmas magatartásra ösztönzés.

a szakmai szervezetek tevékenysége kapcsán említést 
érdemel, hogy mind a négy szervezet tagot delegált 
a gyermekvédelmi Internet-kerekasztalba, amely 2014 
óta az NmHH elnökének huszonegy tagból álló tanács-
adó, véleményező testülete. a társszabályozó szerveze-
tek aktív munkájukkal hozzájárulnak a testület hatékony 
munkájához. a felek szoros szakmai együttműködését 
jelzi továbbá, hogy a szakmai önszabályozó szerveze-
tek rendszeresen részt vesznek – gyakran előadóként 

– a hatóság által szervezett szakmai konferenciákon és 
egyéb rendezvényeken, ezzel is szerepet vállalva a ha-
tóság és a piaci szereplők közötti hatékony párbeszéd 
megteremtésében.

2.3. A pénztartozások behajtásával kapcsolatos 
peres és nemperes eljárások
a médiatanács felé fennálló pénztartozásoknak két nagy 
csoportja különböztethető meg: a médiaszolgáltatási-
díj-tartozások, illetve a médiatanács által közigazgatási 
hatósági jogkörben hozott határozatokon alapuló kötbér- 
és bírságtartozások.

a médiatanács lejárt követeléseit a 2015. január 1-jé-
től 2015. december 31-ig tartó időszakban az alábbi 
diagram mutatja:

15. ábra: A Médiatanács lejárt követelései 2015-ben

2.4. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés, csőd
a kintlévőség kezelésének passzív módja és lehetősége 
a csőd-, felszámolási és egyéb nemperes eljárásokban 
a hitelezői igény bejelentése.

2015. december 31-ig 69 médiaszolgáltatóval szem-
ben jelentette be a médiatanács hitelezői igényét felszá-
molási, végelszámolási, kényszertörlési és csődeljárások-
ban. a médiatanács összes hitelezői igénye a folyamatban 
lévő eljárásokban 1 105 155 425 forint. a 69 eljárásból 
2015-ben 32 zárult le. az ezen eljárásokban bejelentett 
és visszaigazolt hitelezői igény 192 635 432 forint volt.

16. ábra: A Médiatanács hitelezői igényei 2015-ben
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a sajtónyilvántartást érintő valamennyi hatósági dön-
tés első fokon jogerőre emelkedett, másodfokú eljárás 
lefolytatására nem került sor. a hivatalból lefolytatott 
általános felügyeleti eljárások során az ügyfelek együtt-
működést tanúsítottak a hatósággal, az elmaradt beje-
lentési kötelezettségnek eleget tettek, vagy az impresz-
szumot a jogszabályi előírásnak megfelelően javították. 
a hatóságnak egyetlen alkalommal sem kellett bírság 
szankciót alkalmaznia.

4.2. A korábbi időszaki lapok 
sajtótermék-nyilvántartási jogállásának 
felülvizsgálata
a korábbi jogi szabályozás jelentős mértékben eltért 
a hatályostól. a régi sajtótörvény az időszaki lap fogalmat 
használta, és az előzetesen engedélyezett időszaki lapokat 
a kulturális Örökségvédelmi Hivatal (valamint jogelődei) 
által vezetett ún. „lapnyilvántartás” tartalmazta.

az mttv. a korábbi időszaki lapokat át kívánta emelni 
a sajtótermékek közé, és ennek érdekében rendelkezett 
a nyilvántartások közötti „átmenetről”. mivel az időszaki 
lapokról nyilvántartott adatok köre nem egyezett meg az 
mttv. által elvárt – az alapítók és a kiadók elérhetőségét 
tekintve bővebb – adattartalommal, így az mttv. a korábbi 
nyilvántartásból a hatályos nyilvántartásba történő át-
vétel feltételeként a hiányzó adatok bejelentését írta elő. 
a hatóság korábban megállapította, hogy ezt az adatki-
egészítést csak az időszaki lapok elenyésző kisebbsége 
teljesítette. 

az érintett időszaki lapok tényleges jogállásának to-
vábbi tisztázása érdekében a hatóság 2015-ben – több 
évre kiterjedő munkaprogram keretein belül – megkezdte 
a kulturális Örökségvédelmi Hivataltól korábban átvett idő-
szaki lapnyilvántartás adatainak teljes körű felülvizsgálatát.

az aktualizálás tényleges megkezdésére – a szintén nagy 
munkaterhet jelentő előkészítést követően – az előzetes 
ütemtervnek megfelelően 2015. május végén került sor. 
a hatóság ettől az időponttól kezdődően felügyeleti eljárá-
sokat indított meg, amelyek során az időszaki lapok alapítóit 
és kiadóit hívja fel elmaradt adatkiegészítési kötelezettségük 
utólagos teljesítésére. a felhívások kiküldése ütemezetten, 
az alapítókról rendelkezésre álló adatoknak megfelelően, 
sorrendben történik. az ügyfelek további jogkövetkezmény 
nélkül eleget tehetnek adatkiegészítési kötelezettségüknek, 
kérelmezhetik a sajtótermék nyilvántartásból való törlését, 
nyilatkozhatnak a sajtótermék megjelenésének elmaradá-
sáról, vagy arról a tényről, hogy a korábban az időszaki lapok 
nyilvántartásában szereplő kiadványuk – megítélésük sze-
rint – nem minősül az mttv. szerint sajtóterméknek.0
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során 57% volt. További önkéntes teljesítések, valamint 
a tényállásnak a rendelkezésre álló adatok szerint tör-
ténő megállapítása alapján összesen 1740 időszaki lap 
jogállását rendezte a hatóság. 

azon alapítók esetében, amelyek – jogi személyként 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként – 
legalább tizenöt napja jogutód nélkül megszűntek, a 2014 
utolsó harmadában bevezetett „új sajtóterméktörlési jog-
cím” jelentett megfelelő megoldást. ezeket az időszaki 
lapokat az mttv.-nek megfelelően törölték a nyilvántar-
tásból. a törlésről rendelkező határozatot hirdetményben 
közölték (2702 ügy).

az előzőek alapján összesen 4442 időszaki lap jogállását 
rendezte a hatóság. 4037 olyan lap van, amelynek jogállása 
hosszú időn át bizonytalan volt, az aktualizálásnak köszön-
hetően azonban ismét elérhetővé vált a sajtópiac számára.

a teljes körű felülvizsgálat a tervezettek szerint 2018. 
április végéig tovább folytatódik. az aktualizálás befejezé-
se után a jelenleg még nem tisztázott jogállású időszaki 
lapok adatai rendeződnek, és a hatóság által vezetett 
nyomtatott sajtótermékek nyilvántartása az aktualizált 
és az mttv. által elvárt adatokat fogja tartalmazni.

a hatóság 2015 végéig összesen 2670 időszaki lap 
ügyében indított az előzőek szerinti általános hatósági 
felügyeleti eljárást. az eljárások kimenetele az ügyfelekkel 
való kapcsolatfelvétel eredményességének, valamint az 
ügyfelek együttműködési szándékának függvénye volt. 
a 2011 előtt (akár évtizedekkel korábban) bejelentett 
időszaki lapok alapítóinak, kiadóinak felkutatása számos 
esetben többszöri postai kézbesítést, valamint bíróságok 
és hatóságok megkeresését igényli. eredményes ügyféli 
kapcsolatfelvétel vagy ügyféli együttműködés hiányá-
ban a hatóság a tényállást a rendelkezésre álló adatok 
(részben az országos Széchényi könyvtár részére törté-
nő kötelespéldány-szolgáltatás adatai) alapján állapítja 
meg. amennyiben a sajtótermék 2008. január 1. után nem 
jelent meg ténylegesen, a hatóság köteles azt a nyilván-
tartásból törölni.

a program végrehajtásának határideje 2018. április, 
vagyis a 2015. december 31-ig tartó időszak ennek az 
időintervallumnak hozzávetőlegesen a 20-25%-át te-
szi ki. az ügyfelek ebben az időszakban együttműködtek 
a hatósággal. a kiküldött felhívó végzésekre visszaérkező 
érdemi válaszok aránya az aktualizálás eddigi időszaka 

A Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közös, művészetelméleti és 
szerzői jogi konferenciát rendezett Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai címmel.
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majd 2014-ben a mobil távközlő hálózatokon és az inter-
neten elérhető tartalmakra vonatkozóan frissítette. 

az országgyűlés 2013 decemberében fogadta el az 
egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 
történő módosításáról szóló 2013. évi CCXlV. törvényt (In-
ternetes gyermekvédelmi Törvény) a kiskorúakra az inter-
neten leselkedő veszélyekkel szembeni hatékony fellépés 
elősegítése érdekében. a törvény többek között módosí-
totta az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalommal összefüggő szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt is, 
amely alapján az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató kizárólag figyelmeztető 

1. A KISKORÚAKRA KÁROS 
TARTAlMAK ElÉRHETőSÉGÉnEK 
KORlÁTOZÁSÁT ElőÍRÓ SZABÁlYOZÁS

a médiatanács 2011 júniusában bocsátotta ki ajánlását 
[798/2011. (VI. 22.) számú határozat] a gyermekek és 
a kiskorúak védelmét szolgáló hatékony műszaki meg-
oldások biztosítása érdekében a lineáris és lekérhető mé-
diaszolgáltatások vonatkozásában. az ajánlásban leírtak 
betartását és megfelelőségét ellenőrizte, továbbá a mé-
diatartalmak elérését biztosító különféle műszaki plat-
formok változását a médiatanács vizsgálta. az ajánlást 
a testület 2013-ban a műsorterjesztési szolgáltatásokra, 

a kISkorÚak VéDelme 
érDekéBen alkalmazoTT 
mŰSzakI megolDÁSok 
ellenőrzéSe

8
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 – a honlapon a figyelemfelhívó jelzések elhelyezésében 
nem figyelhető meg jelentős változás (kb. 90 százalék 
volt az első és az ellenőrző vizsgálatkor is). 
Ugyanakkor megállapítható, hogy az érintett honlapok 
kb. 75 százalékánál tekinthetők elfogadhatónak 
a figyelemfelhívó jelzések. ez nem azt jelenti, hogy teljes 
egészében megfelelnek az ajánlásnak, azonban a kor 
ellenőrzése előtt nem jelenik meg semmilyen kiskorúakra 
káros tartalom;

 – a szűrőszoftverekre történő utalás az első vizsgálatkor 
a honlapok mindössze 22 százalékánál volt megfigyelhető. 
ez az arány lassú emelkedésnek indult. az ellenőrző 
vizsgálat során már az esetek 34 százalékában volt utalás 
a szűrőszoftverre. 

a fentiek mellett továbbra is problémát jelent, hogy a szol-
gáltatók által alkalmazott figyelemfelhívó jelzések nagy 
különbözőséget mutatnak, ezáltal a kiskorúakban nem 
tudatosul eléggé, hogy a koruknak nem megfelelő, szá-
mukra ártalmas tartalommal találkozhatnak, másrészt 
megnehezítheti a szülők számára a kiskorúakra káros 
tartalmakkal kapcsolatos veszélyek tudomásulvételét és 
a szűrőszoftverek alkalmazása iránti igény kialakulását.

felszólítást a vonatkozó törvényi előírások és az ajánlások 
betartására.

a szolgáltatók attól függően, hogy az ajánlás mely ele-
meinek nem feleltek meg, részletes tájékoztatást kaptak 
arról is, hogy milyen módon kell módosítaniuk a kiskorúak-
ra káros tartalmakra vonatkozó felhívásaikat ahhoz, hogy 
megfeleljenek a vonatkozó szabályozásnak.

emellett mintegy 30 további szolgáltató egységes tar-
talmú levelet kapott, miután ők semmilyen formában nem 
alkalmaztak figyelmeztető jelzéseket a kiskorúakra káros 
tartalmak megjelenítése előtt.

2.2 A kiskorúakra káros tartalmakat is nyújtó 
tartalomszolgáltatók felszólításának eredményei
a felszólítások kiküldését követően az elvárt módosítá-
sokra megfelelő mennyiségű időt hagyott a hatóság, majd 
2015 szeptemberében újabb vizsgálatot végzett, hogy 
megállapítsa, hogy a megkeresett szolgáltatók mennyi-
ben vették figyelembe a felszólításokban leírtakat. a vizs-
gálat alapján elemzés készült az eredményekről. 

Megállapítások azokkal a tartalomszolgáltatókkal 
kapcsolatban, amelyek korábban már részlegesen 
alkalmaztak figyelemfelhívó jelzéseket 
a 2015 elején és szeptemberében elvégzett vizsgálat 85 
olyan tartalomszolgáltatóra terjedt ki, amely már az első 
vizsgálat során is elhelyezett valamilyen figyelmeztető 
jelzést a kiskorúakra káros tartalmak megjelenítése előtt. 
az első és az ellenőrző vizsgálat is az alábbi figyelmeztető 
elemek meglétét és alkalmasságát ellenőrizte:

 – a forrásfájlban olyan metatag (a honlap HTml-kódjában 
található, az oldal tartalmát leíró kifejezés) megléte, 
amelynek segítségével a szűrőszoftverek könnyen 
kiszűrhetik a kiskorúakra káros tartalmakat;

 – a kiskorúakra káros tartalmakra figyelmeztető szöveg 
megléte, továbbá életkor-ellenőrzés elvégzése;

 – figyelem felhívása a szűrőszoftver alkalmazására, illetve 
szűrőszoftverre mutató link elhelyezése a felületen.

a 85 szolgáltatóra kiterjedő vizsgálat az alábbi eredmé-
nyeket mutatta:

 – az első vizsgálatkor a szolgáltatók mindössze nyolc 
százaléka alkalmazott metataget a kiskorúakra káros 
tartalmak megjelenítése előtt. a kiküldött levél hatására 
a szolgáltatók számos honlap esetén elkezdték alkalmazni 
a metatageket, így a korábbi arány 26 százalékra 
emelkedett;

jelzéssel tehet közzé olyan, médiatartalomnak nem minő-
sülő információt, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak 
szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen 
azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a sze-
xualitás közvetlen, naturális ábrázolása.

az Internetes gyermekvédelmi Törvény életre hívta 
a gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt is, amely 2014. 
április 23-án ajánlást adott ki, amely többek között azzal 
szemben fogalmaz meg elvárásokat, hogy a szolgáltatók 
hogyan jelenítsék meg a kiskorúakra káros tartalmakat, 
valamint hogy milyen intézkedéseket tegyenek a kisko-
rúak védelme érdekében.

Tekintettel arra, hogy az internetezők többnyire nem 
érzékelnek különbséget a médiatartalmak, illetve az infor-
mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások között, 
a médiatanács és a gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 
által kibocsátott mindkét ajánlás hasonló elvárásokat fo-
galmaz meg az interneten elérhető, kiskorúakra káros 
tartalmak megjelenítése kapcsán.

megfigyelhető, hogy a tartalomszolgáltatók többsé-
ge elérhetővé tesz médiatartalmakat, illetve információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is, ezáltal 
az interneten elérhető tartalmakra vonatkozó ajánlás-
elemek ellenőrzése a médiatanács és a gyermekvédelmi 
Internet-kerekasztal esetében egybeesik. 

2015-ben ennek figyelembevételével történt meg 
a leglátogatottabb, a kiskorúakra káros tartalmakat is 
felkínáló internetes portálok vizsgálata.

2. BESZÁMOlÓ A KISKORÚAKRA 
KÁROS TARTAlMAKAT ElÉRHETőVÉ 
TEVő TARTAlOMSZOlGÁlTATÓK ÁlTAl 
AlKAlMAZOTT FIGYElEMFElHÍVÓ 
JElZÉSEKRől, MEGFElElőSÉGÜKRől, 
TOVÁBBÁ AZ AJÁnlÁSnAK nEM 
MEGFElElő SZOlGÁlTATÓK 
FElSZÓlÍTÁSÁRÓl 

2.1. Előzmények
a hatóság mintegy 120 – kiskorúakra káros tartalmakat 
is nyújtó – honlapra kiterjedő vizsgálatot folytatott 2015 
elején annak megállapítására, hogy a kiskorúakra káros 
tartalmak megjelenítése előtt alkalmaznak-e figyelem-
felhívó jelzéseket, illetve azok mennyiben felelnek meg 
a médiatanács, illetve a gyermekvédelmi Internet-ke-
rekasztal ajánlásaiban foglaltaknak. a vizsgálat ered-
ményei alapján az érintett szolgáltatók levélben kaptak 

Megállapítások azokkal a tartalomszolgáltatókkal 
kapcsolatban, amelyek korábban egyáltalán nem 
alkalmaztak figyelemfelhívó jelzéseket 
Tekintettel arra, hogy a másik csoportba tartozó mint-
egy 30 tartalomszolgáltató egyáltalán nem alkalmazott 
a korábbiakban semmilyen figyelemfelhívó jelzést, ők 
egységes tartalmú levelet kaptak a kiskorúakra káros 
tartalmak esetén alkalmazandó szabályok betartásáról. 
az ő esetükben lényegesen rosszabbak lettek az eredmé-
nyek, mint a már valamilyen figyelemfelhívást korábban 
is használó szolgáltatók esetében:

 – az ellenőrző vizsgálatkor már minden hetedik 
szolgáltató tett eleget a levélben szereplő felszólításnak. 
ennek megfelelően a korábbi nullához képest 
16 százalék alkalmazott metataget, illetve helyezett 
el figyelemfelhívást a kiskorúakra káros tartalmak 
megjelenítése előtt;

 – az ellenőrző vizsgálat során már a honlapok mintegy 
13 százaléka hívta fel a figyelmet szűrőszoftver 
használatára, és ők ezzel egyidejűleg linket is 
szerepeltettek, amely egy szűrőszoftverre mutatott.
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az európai Bizottság jogszabály-előkészítési tevé-
kenységét nagyban segítette a 2014-ben megalakult, 
a bizottság tanácsadó szerveként működő audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat Felügyelő Szabályozó Hatóságok 
európai Csoportja (european regulators group for audio-
visual media Services – erga). az erga, illetve az azon 
belül létrehozott négy szakértői csoport (az irányelv te-
rületi és tárgyi hatályával, a kiskorúak védelmével, továb-
bá a szabályozó hatóságok függetlenségével foglalkozó 
szakértői csoportok) munkájában az NmHH munkatársai 
is aktívan részt vettek, mindvégig megjelenítve a magyar 
álláspontot, és érvelve amellett. a magyar hatóság el-
sődlegesen arra törekedett, hogy az irányelv lehetséges 
módosításával az egyes audiovizuális tartalmakat érintő 
panaszok kezelése egyszerűbbé váljon, és kialakuljon egy, 
az európai Unió tagállamaiban bejegyzett audiovizuális 
műsorszolgáltatókat tartalmazó egységes, naprakész, 
kötelező jellegű bejelentéseken alapuló adatbázis, amely 
valós adatokat tartalmaz az említett szolgáltatókról. 

az erga a 2015. április 14-én Párizsban tartott har-
madik plenáris ülésén úgy határozott, hogy felállít egy ún. 
végrehajtó testületet (task force), amelynek célja egy ha-
tásvizsgálati kérdőív összeállítása. a kérdőív azokat a költ-
ségeket, illetve hasznokat kívánta felmérni, amelyeket 

az elmúlt évekhez hasonlóan a médiatanács és a Hivatal 
külkapcsolataiban meghatározó volt az európai Bizott-
sággal, az európa Tanáccsal, a Szabályozó Hatóságok 
európai Platformjával és a közép-európai Szabályozó 
Fórummal való együttműködés.

1. A MÉDIATAnÁCS KAPCSOlATA AZ 
EURÓPAI BIZOTTSÁGGAl

a 2015. május 6-án elfogadott digitális egységes piaci 
stratégia előrevetítette az aVmS irányelv felülvizsgálatát. 
az európai Bizottság tervei szerint a jogszabály-módo-
sítás előkészítésének folyamata 2016 júniusáig lezárul, 
vagyis ekkora készül el az európai Bizottság indítványa. 
az irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban az európai 
Bizottság nyilvános meghallgatást tartott, illetve hatás-
tanulmányok elkészítésére adott megbízást. a hatásvizs-
gálat alapjául szolgáló adatgyűjtéssel az európai Bizottság 
külső tanácsadó cégeket bízott meg, amelyek az NmHH-t 
és a médiatanács tagjait is több alkalommal felkérték 
kérdőívek kitöltésére, valamint interjúk adására. a ha-
tásvizsgálati jelentés elfogadására várhatóan 2016 első 
negyedévében kerül majd sor. 

a méDIaTanÁCS 
kÜlkaPCSolaTaInak 
alakUlÁSa9
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hogy fokozzák az együttműködést a térség szabályo-
zó hatóságai között. a szervezethez később csatlakoz-
tak Horvátország és Szlovénia hatóságai is. a szervezet 
évente egyszer ülésezik, ezáltal lehetőséget biztosítva 
a tapasztalatcserére az audiovizuális területet érintő leg-
fontosabb ügyekben, lehetővé téve a határokat átlépő 
műsorokkal kapcsolatos ügyek kezelését. 

a 2015-ös ülést november 19–20. között ljubljaná-
ban tartotta meg a CerF. az ülés fő témája a kiskorúak 
védelme volt az audiovizuális médiakörnyezetben, ennek 
során előadások hangzottak el a kiskorúak védelméről 
szóló tagállami szabályozások összehasonlításáról, az 
UNICeF-fel és a NICam-mal folytatott együttműködés-
ről, a gyógyszeripari termékek reklámozásáról, valamint 
a káros élelmiszerek és italok gyermekműsorokban való 
reklámozásáról. a CerF következő ülését 2016 első fél 
évében kassán rendezik meg.

5. A MÉDIATAnÁCS EGYÉB 
nEMZETKÖZI TEVÉKEnYSÉGE

2015. február 5-én került sor máltán az NmHH segítségével 
kiépített monitoringrendszer ünnepélyes átadására. a máltai 
hatóság 2013-ban kereste meg az NmHH-t a magyar–cip-
rusi együttműködés példája láttán, hogy tegye lehetővé az 
Iris-rendszer adaptálását, amely egyedülállóan nagy adat-
bázist képes komplex módon, metaadatokkal ellátva fel-
dolgozni. a delegáció találkozott a máltai műsorszolgáltatási 
Tanács vezetőivel, a máltai médiahatóság elnökével, valamint 
monitoringigazgatójával. a találkozó egyik fő témája az au-
diovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv tervezett 
módosítására vonatkozó álláspontok egyeztetése volt.

a médiatanács a kínai–magyar kapcsolatok elősegítése 
céljából az elmúlt években több kiemelt esemény szerve-
zésében vett részt. a 2011-es sanghaji filmszemlén egy 

3. A MÉDIATAnÁCS RÉSZVÉTElE AZ 
EPRA MUnKÁJÁBAn

a hatóság külkapcsolataiban kiemelt fontosságú a Sza-
bályozó Hatóságok európai Platformjával (ePra) folyta-
tott együttműködés. a társhatóságok hatékony együtt-
működése ma már elengedhetetlen a médiafelügyeleti 
munkában. a szervezet munkájában részt vevő hatóságok 
rendszeres tapasztalatcserét folytatnak az ePra titkár-
ságán keresztül. az ePra honlapja lehetővé teszi, hogy 
a hatóságok naprakész információkkal rendelkezzenek 
a társhatóságok munkájáról. mára már hagyománnyá vált, 
hogy az ePra évente két ülést rendez: az elsőt tavasz-
szal, a másodikat ősszel. az ePra a 2015. tavaszi ülését 
a svájci médiahatóság (oFCom) és a svájci független pa-
nasztestület (ICa) közös meghívására Bernben rendezte 
meg 2015. május 13–15. között. a berni találkozó két 
plenáris ülése azzal foglalkozott, hogy hogyan biztosít-
ható egy olyan fenntartható média-ökoszisztéma eu-
rópában, amely pénzügyi szempontból életképes, emel-
lett pedig sokféle tartalmat kínál. az ePra őszi ülésére 
a bajor médiahatóság meghívására 2015. október 28–30. 
között Nürnbergben került sor. a nürnbergi találkozó fő 
témája szintén a fenntartható média-ökoszisztéma volt, 
a plenáris ülések a közérdekű tartalmak finanszírozásá-
ról, valamint azokról a szabályozói eszközökről szóltak, 
amelyekkel értékelhető a tartalomforrások sokszínűsége.

4. A MÉDIATAnÁCS RÉSZVÉTElE 
A CERF MUnKÁJÁBAn

a közép-európai Szabályozó Hatóságok Fórumát 2009. 
december 15-én hozták létre a Cseh köztársaság, ma-
gyarország, lengyelország, románia, Szerbia és Szlová-
kia elektronikus médiát felügyelő hatóságai azzal a céllal, 

szóló nyilvános konzultáció eredményét és az ebből le-
szűrhető megállapításokat ismertette az európai Bizott-
ság a kapcsolattartó bizottság tagjaival.

2. A MÉDIATAnÁCS KAPCSOlATA AZ 
EURÓPA TAnÁCCSAl

az elmúlt évben a hatóság folytatta megkezdett munká-
ját a média és Információs Társadalom Irányító Bizottság 
(CDmSI) munkájában. a CDmSI-t a miniszterek Bizottsága 
hozta létre Cm/res (2011) 24. számú határozatával az 
európa Tanács alapító okiratának a kormányközi testü-
letekről szóló 17. cikkelyében foglaltaknak megfelelően. 
a bizottság 2015-ben két ülést tartott, egy tavaszit és 
egy őszit. 

a CDmSI 2015. június 8-án tartott ülésén a bizottság 
eljárási rendjéről és tevékenységének prioritásairól hatá-
roztak a résztvevők, kiemelve a gyűlöletbeszéd, a plurális 
média és a média tulajdonosi viszonyainak átláthatóságá-
val kapcsolatos kérdéseket. a bizottság emellett tovább-
ra is aktívan foglalkozik majd az újságírók biztonságával, 
a becsületsértés dekriminalizációjával, valamint a köz-
szolgálati médiával kapcsolatos kérdésekkel. 

a CDmSI őszi, 9. ülésén a küldöttek elfogadták az 
„Újságírók és más médiaszereplők biztonságáról” szóló 
ajánlástervezet szövegét, amelyet a miniszterek Bizott-
sága elé terjesztettek. az ülésen véglegesítették az „In-
ternet szabadságáról” szóló ajánlástervezetet, amelyet 
szintén a miniszterek Bizottsága véglegesít és fogad 
el. a két ajánlástervezet elfogadásával befejeződött 
a CDmSI két, a tervezetek szövegét előkészítő szakér-
tői csoportjának (az Újságírók védelme, az újságírók biz-
tonsága – mSI-jo; a határokat átlépő internetforgalom 
és internetszabadság – mSI-INT) munkája. 2016-ban 
két új szakértői csoport kezdi meg a munkáját: médi-
apluralizmus és átlátható médiatulajdonosi viszonyok 
szakértői csoport (mSI-meD) és az Internetközvetítők 
(mSI-NeT) szakértői bizottságok. a CDmSI őszi ülésének 
kiemelt témái között kell megemlíteni az európa Tanács 
2012–2015-re vonatkozó Internet kormányzási Stra-
tégiájának megvalósulásáról szóló beszámolót, illetve 
az új, 2016–2019-re vonatkozó stratégia szövegének 
megvitatását. 

az európa Tanácshoz kapcsolódóan említésre méltó, 
hogy a médiatanács egyik tagja is részt vett a „Szólás-
szabadság, a demokrácia alapfeltétele?” elnevezésű, Stras-
bourgban, október 13–14-én megtartott konferencián.

az aVmS irányelv okozott az egyes tagállamok területén 
működő piaci szereplőknek. a magyarországi érintett 
személyek és szervezetek álláspontjainak felmérését az 
NmHH munkatársai koordinálták. 

a médiatanács és a Hivatal 2010 nyarától vesz részt 
az aVmS irányelv 29. cikkelye alapján felállított kapcsolat-
tartó bizottság munkájában. a kapcsolattartó bizottság 
a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak kép-
viselőiből áll. elnöke az európai Bizottság egy képviselője, 
a kapcsolattartó bizottság az ő kezdeményezésére vagy 
egy tagállami küldöttség kérésére ül össze. a kapcsolat-
tartó bizottság legfontosabb feladata az aVmS irányelv 
hatékony végrehajtásának elősegítése, rendszeres kon-
zultáció biztosítása minden olyan gyakorlati problémát il-
letően, amely az aVmS irányelv és különösen a 2. cikk (jog-
hatósági kérdések) alkalmazásából ered, valamint minden 
más olyan ügyben is, amellyel kapcsolatban hasznosnak 
tartják a véleménycserét.

a hatóság képviselői az elmúlt évben a kapcsolattartó 
bizottság 41. és 42. ülésén vettek részt. a kapcsolattartó 
bizottság ülését az európai Bizottság Információs Tár-
sadalom és média Főigazgatósága (Information Society 
and media Directorate general) hívta össze, amely az eU 
Digitális Napirendért (Digital agenda) felelős európai bi-
zottsági tagja, a német günter ottinger felügyelete alatt 
áll (korábban a terület Neelie kroeshoz, előtte Viviane 
redinghez tartozott).

a kapcsolattartó bizottság 2015. június 5-i ülésén az 
európai Bizottság részéről elhangzott, hogy az aVmS 
irányelv kiigazítását célzó eljárás során az európai Bizott-
ságnak egy hatástanulmányt kell készítenie a hatályos 
irányelvről. a hatásvizsgálat egyik részét képezi annak fel-
mérése, hogy az irányelv alkalmazása milyen költségeket 
okoz a nemzeti szabályozó hatóságok számára. az ülésen 
az európai Bizottság bemutatta a Digitális egységes Piaci 
Stratégia három pillérét, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
fontosabb célokat.

a kapcsolattartó bizottság egyik fontos feladata, hogy 
elfogadja a társadalom számára kiemelt jelentőségű ese-
mények listáját. a tervezett lista csak akkor válik hivata-
lossá, ha arról mind a kapcsolattartó bizottság, mind az 
európai Bizottság pozitív véleményt alkot, és azt kihirdetik 
az eU hivatalos lapjában. a médiatanács 2015 folyamán 
több alkalommal konzultált a kapcsolattartó bizottság és 
az európai Bizottság munkatársaival. a társadalom szá-
mára kiemelt jelentőségű események magyar listájának 
elfogadására előreláthatólag 2016 folyamán kerül majd 
sor. a kapcsolattartó bizottság 2015. december 4-én 
megtartott 42. ülésén az aVmS irányelv felülvizsgálatáról 

A máltai médiahatóság köszönetnyilvánítása az NMHH-nak a magyar hatóság által kifejlesztett IRIS médiafigyelő rendszer szigetországi adaptálásáért, 
a bevezetés  támogatásáért
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ismeretterjesztő és dokumentumfilmeket mutattak be, mint 
a „Magyarok a Barcáért” és a „Vad Szigetköz”. a filmnapot a ma-
gyar Nemzeti Filmalap által támogatott „Liza, a rókatündér” 
című nagyjátékfilm zárta, amely részben témája okán is nagy 
sikert aratott a nézők körében. a magyar delegáció tárgyalá-
sokat folytatott a Shanghai media group, a kínai audiovizuális 
tartalomgyártás és forgalmazás legfontosabb központjá-
nak vezetőivel, valamint ellátogatott a Hangcsoui művészeti 
akadémiára is, ahol válogatást mutattak be a mome diákjai 
által készített animációs alkotásokból.

a második kínai–magyar médiafórum megrendezésé-
re 2015 szeptemberében Pekingben került sor, amelyen 
a delegáció tagjai a kiskorúak védelméről és a klasszifikációs 
rendszerről, a mecenatúraprogramról és az audiovizuális 
támogatások rendszeréről, továbbá a filmkészítőket meg-
illető adókedvezményekről és egyéb támogatásokról tartot-
tak előadást. a médiafórum egyik kiegészítő programjaként 
a pekingi Balassi Intézetben is levetítették a Sanghajban már 
bemutatott alkotásokat.

a kínai televízió-, rádió- és filmipar irányítását ellátó 
kínai hatóság (State administration of radio, Film and Te-
levision) küldöttsége 2015. november 6-án látogatást tett 
a médiatanácsnál. a látogatás középpontjában a magyar 
és a kínai filmtámogatás, valamint a filmipar bemutatá-
sa állt. a felek kifejezték abbéli reményüket, hogy a kí-
nai–magyar filmes együttműködés szorosabbra fűzése 
a közeljövőben megvalósul.

héten keresztül magyar filmeket vetítettek, majd 2012-ben 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendeztek kínai film-
fesztivált. ennek folytatásaként, a kínai–magyar kulturális 
kapcsolatok erősítése érdekében 2013 augusztusában kí-
nai és magyar animációs filmes szakemberek, cégvezetők 
tartottak tematikus találkozót Budapesten. 2014 októbe-
rében Budapesten megrendezték az első kínai–magyar 
médiafórumot, amely hozzájárult ahhoz, hogy a két ország 
fontos médiaszemélyiségeinek párbeszéde által a kínai–
magyar média együttműködése és a kölcsönös bizalom 
erősödjön, mindezzel elősegítve nemcsak a kínai–magyar 
média, hanem a két ország együttműködését is. a média-
fórumon a kínai delegációt vezető miniszterhelyettes, zhou 
mingwei bejelentette, hogy a második médiafórumra a kí-
nai Népköztársaságban kerül majd sor, amelyre meghívta 
az NmHH képviselőit. 

a meghívást – a külgazdasági és külügyminisztérium-
mal történt egyeztetést követően – az NmHH elfogadta, és 
a médiatanács két tagja által vezetett, továbbá több neves 
művész által alkotott delegáció szeptemberben érkezett 
Sanghajba. a sanghaji látogatás kiemelt célja a magyar mé-
dia mecenatúra program, illetve a magyar Nemzeti Filmalap 
által támogatott alkotások bemutatása, kortárs audiovizuális 
kultúránk népszerűsítése volt kínában. a magyar filmnap 
délelőtti vetítésén kortárs animációs alkotásokat és gyer-
mekfilmeket láthatott a főleg kisiskolásokból álló közönség. 
a délutáni vetítéseken olyan magyarországon is népszerű 

A második Kínai-Magyar Médiafórum alkalmából Hangcsuban a China International Cartoon and Animation Festival (CICAF) szervezőivel is találkoztak 
az NMHH képviselői
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a magyar média mecenatúra program (a továbbiakban: 
mecenatúraprogram) pályázati rendszere két nagyobb 
egységből áll:

 – egyrészt a médiaszolgáltatók működési költségeinek, 
műszaki fejlesztésének és műsorgyártásának 
támogatására vonatkozó;

 – másrészt a közszolgálati célú televíziós, rádiós és online 
műsorszámok gyártását támogató pályázati eljárások 
rendszeréből.

a médiatanács mecenatúraprogramja annak a támogatási 
tervnek megfelelően valósul meg, amely magában foglalja 
a médiatanács által elfogadott általános támogatási alap-
elveket, és az ezek alapulvételével kialakított eljárási rendet.

a 2015-ös támogatási terv elkészítésekor az alap és 
a médiatanács figyelemmel volt az előző évi tapaszta-
latok mellett a bírálóbizottságok és az alap mecenatúra 

1. A MÉDIATAnÁCS 
TÁMOGATÁSPOlITIKÁJA

az mttv. 137. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közszolgá-
lati célú műsorszámok, a közösségi médiaszolgáltatók, 
az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalko-
tások – ide nem értve a törvény 136. § (8) bekezdésében 
meghatározott módon támogatott filmalkotásokat – és 
a kortárs zeneművek támogatását nyilvános pályázat 
útján kell biztosítani. az mttv. 136. § (1) bekezdése egye-
bek mellett az alap feladatkörébe utalja a közösségi mé-
diaszolgáltatások és a közszolgálati célú műsorszámok 
támogatását.

a fenti szabályozásra való tekintettel 2011-ben magyar 
média mecenatúra program néven újult meg a médiata-
nács film- és médiatámogatási rendszere. a támogatási 
folyamatban a döntés-előkészítő szakmai tevékenységet 
az alap látja el.

a méDIaTanÁCS 2015-ÖS 
TÁmogaTÁSI TeVékenySége10
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az ügyrend általános, értelmező jellegű felülvizsgálata is, 
amelynek eredményeként bizonyos kérdésekben a szö-
veg egyértelműbb és pontosabb megfogalmazására, il-
letve egyszerűsítésére került sor. a módosított ügyrendet 
a médiatanács a 386/2015. (III. 31.) számú döntésével 
hagyta jóvá.

3. A Médiatanács döntése a bírálóbizottsági 
póttagok kijelöléséről
amennyiben a médiatanács által megválasztott bíráló-
bizottságok egyes ülésén valamely tag vagy az elnök nem 
tud részt venni (előre nem tervezhető, illetve egyéb igazolt 
okból), akkor a független magyar filmes és rádiós szakmát 
támogató pályázati eljárások esetében – a médiatanács 
elnökével történt egyeztetést követően – a mecenatúra 
Igazgatóság igazgatója kijelölheti a póttagot, akit megha-
tározott időre és más filmes bírálóbizottsági tagok, illetve 
elnökök közül választhat ki.

a közösségi médiaszolgáltatók részére kiírt televíziós és 
rádiós műsorgyártást támogató pályázati eljárások ese-
tében a TVallaNDo bizottság és a raDIoallaNDo bi-
zottság tagjai – a médiatanács elnökével történt előzetes 
írásbeli egyeztetést követően – a mecenatúra Igazgatóság 
igazgatójának kijelölése alapján helyettesítik egymást.

Egyéb új intézkedések

1. Adatvédelmi szabályzat
az mTVa adatvédelmi szabályzata 2015. augusztus 18-
án lépett hatályba a 28/2015. számú vezérigazgatói uta-
sítással. az utasítás célja, hogy biztosítsa az adatvédelem 
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesü-
lését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az 
adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalát, egyben szabályozza az mTVa – így a mecena-
túra Igazgatóság – kezelésében lévő adatokra vonatkozó-
an az adatkezelés, adatfeldolgozás módját. a mecenatúra 
Igazgatóság ezen adatvédelmi szabályokra figyelemmel 
járt el a pályázatokkal kapcsolatos adatok kezelése so-
rán ez idáig is, és 2016 elején akkor is figyelemmel lesz 
a szabályzatban megfogalmazottakra, amikor esedékes 
lesz az általános pályázati feltételek alapdokumentum 
módosításának előkészítése. 

2. Elektronikus pályáztatás
a médiatanács az 1165/2015. (IX. 1.) számú döntésével 
meghosszabbította az mTVa elektronikus úton történő 
pályáztatási rendszerének bevezetési határidejét, tekin-
tettel a tesztelési folyamat elhúzódására. Hozzájárult, 

szerződésszegések jogkövetkezményei transzparen-
sek, követhetőek legyenek, és azonos feltételek mellett 
történjenek. 

1. A szerződésmódosítási kérelmek benyújtásának 
feltételeiről és elbírálásáról szóló szabályozás
2015 márciusáig az egyedi szerződésmódosító kérelmek 
elbírálására a médiatanács joggyakorlata volt az irányadó. 
az egyértelmű szabályozás érdekében a 2015 januárjában 
és februárjában tartott koordinációs egyeztetések alapján 
megszületett a médiatanács 294/2015. (III. 24.) számú 
általános érvényű döntése az mttv. 137. §-ának (1) bekez-
dése szerinti nyilvános pályázatok útján támogatásban 
részesülő kedvezményezettek teljesítési szakaszban be-
nyújtott szerződésmódosítási kérelmeinek elbírásáról. ez 
a döntés meghatározza, hogy milyen esetekben és milyen 
határidővel van lehetőség szerződésmódosító kérelem 
benyújtására, és pontos útmutatást ad a kérelmek be-
nyújtásának feltételeiről, illetve azok elbírálásáról. a me-
cenatúra Igazgatóság a döntés hatálybalépésétől kezdve 
az ebben foglalt rendelkezések figyelembevételével készí-
tette el a szerződésmódosítási kérelmek előterjesztéseit, 
illetve a döntés rendelkezései alapján fogalmazta meg 
döntési javaslatát a médiatanács számára. az általános 
érvényű döntés világos helyzetet teremt a pályázók szá-
mára a kérelem formai és tartalmi kellékeire tekintettel, 
a mecenatúra Igazgatóság munkájához pedig egyértelmű 
szabályozási alapot biztosít.

a médiatanács 1205/2014. (XII. 16.) számú, a támoga-
tás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegé-
sek jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű dön-
tésének módosításáról a médiatanács 849/2015. (VII. 7.) 
számon döntött.

ez a döntés a támogatás tényének és a támogató ar-
culati elemeinek nem vagy nem előírásszerű feltünte-
tésével kapcsolatos jogkövetkezmények módosításáról 
rendelkezett. 

2. A bírálóbizottságok működésének szabályairól 
rendelkező ügyrend módosítása 
a 294/2015. (III. 24.) számú döntés rendelkezéseket tar-
talmazott azokat a kérelmeket illetően, amelyek a film-
alkotások tartalmi terveire vonatkozó dokumentumok-
ban (szinopszis, rendezői koncepció, forgatókönyv stb.) 
foglaltaktól történő eltérésre irányulnak. az ilyen jellegű 
tartalmi változtatások megítéléséhez a bírálóbizottság ál-
lásfoglalása szükséges, így szükségessé vált, hogy módo-
suljon a bírálóbizottsági ügyrend, tekintettel a médiataná-
csi döntés rendelkezéseire. ezzel egyidejűleg megtörtént 

Igazgatósága (továbbiakban: mecenatúra Igazgatóság) 
által megfogalmazott javaslatokra, a médiaszolgáltatók 
és a filmes szakma részéről érkezett igényekre, az egyes 
szakmai fórumokon – filmes konzultációk, HToe- és He-
roe-közgyűlések – elhangzott észrevételekre. 

a médiatanács az 1198/2014. (XII. 16.) számú döntés 
szerinti támogatáspolitikában megfogalmazott elveknek 
megfelelően jóváhagyta az alap általános pályázati fel-
tételeit, meghatározta a bírálóbizottságok működésé-
nek szabályait, elfogadta az éves pályázati tervet, döntött 
a bírálóbizottságok tagjairól, kiírta és lezárta az alap által 
elkészített pályázati felhívásokat, döntött a kedvezmé-
nyezetté nyilvánításról, a támogatási szerződések for-
maszövegéről és a támogatási szerződésekben foglalt 
feltételek teljesítésének ellenőrzési kérdéseiről. 

a 2015-ös terv – az előző években kiforrott támoga-
tási rendszer alapjaira építve – lényeges elemeit tekint-
ve a médiaszolgáltatók működési költségeinek, műszaki 
fejlesztéseinek és műsorgyártásának, illetve a független 
magyar filmes alkotások, valamint rádiós hangjátékok és 
online műsorszámok gyártásának támogatására irányult.

a médiatanács és az alap 2015-ben a 49. táblázatban 
felsorolt pályázati eljárások keretében nyújtott támoga-
tást az elfogadott támogatáspolitikai elvek, normák és 
célok alapján a mecenatúraprogram keretében.

A 2015-ös támogatási terv
a támogatáspolitikához szorosan kapcsolódik az éves támo-
gatási terv elkészítése. a médiatanács 1199/2014. (XII. 16.) 
számú döntésével elfogadta a mecenatúraprogram 2015-re 
vonatkozó támogatási tervét és annak ütemezését is.

a törvény külön rendelkezik a közösségi médiaszolgál-
tatók támogatásáról. ennek a médiaszolgáltatói szektor-
nak már hosszú évek óta a következő három támogatási 
forma/tartalom áll rendelkezésére:

a) a közösségi médiaszolgáltatók működési és üzemeltetési 
költségeinek (rezsi) támogatása,

b) a közösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztésének 
támogatása,

c) a helyi/körzeti médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) 
helyi tematikájú közszolgálati célú állandó műsorainak 
támogatása.

a közszolgálati célú műsorszámok gyártásának támo-
gatása többrétű feladat, miképpen maga a fogalom is 
számos műfajt foglal magában: 

a) a filmalkotás törvényi meghatározása alapján, 
összhangban a Filmtv.-nyel a nem egész estés 
filmalkotások gyártásának és televíziós bemutatásának 
támogatása:

 – ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek, 
animációs filmek (3 filmes),

 – tévéfilmek és tévéfilmsorozatok, valamint az ezekhez 
kapcsolódó forgatókönyvírás és filmtervfejlesztés,

 – kisjátékfilmek és kísérleti filmek,
 – a médiatanács által már támogatásban részesített 

gyermek-, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai,

 – archív tartalmak felhasználásával készülő történelmi 
dokumentumfilmek,

b) dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártása,
c) online médiatartalmak mint közszolgálati célú 

műsorszámok gyártása és közzététele a lekérhető 
médiaszolgáltatók kínálatában,

d) magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatása.

A támogatásra szánt összegek, arányok, források
az alap az mttv. 137. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatokra fordítandó, az mttv. 136. § (3) bekezdése 
szerint meghatározott forrásai a következők: a média-
szolgáltatási díj, a pályázati díj, a műsorszolgáltatási 
szerződésszegési kötbér és kártérítés, a bírság, a köz-
szolgálati hozzájárulás, a frekvenciadíjakból a hatóság 
által az mttv. 134. § (5) bekezdés alapján az alaphoz 
utalt összeg.

az alap a fenti bevételek figyelembevételével 2015-
ös támogatási bevételeit 2,7 milliárd forintra tervezte. 
a bevételek és a tervezett támogatási összeg közötti kü-
lönbséget a korábban digitális keretként rendelkezésre 
bocsátott forrás feloldása pótolta, így rendelkezésre állt 
több mint 3,1 milliárd forint a terv megvalósítására. a tá-
mogatási terv végrehajtása során a médiatanács az egyes 
eljárások esetében év közben elrendelt keretemeléseire 
a fentiekben jelzett feloldott digitális kerettöbblet nyúj-
tott fedezetet.

a támogatási feladatok forrásának hosszú távú meg-
oldása – a médiatanács év közben meghozott 1313/2015. 
(X. 6.) számú döntése alapján – az alap költségvetésének 
része lesz.

Új intézkedések, szabályozások 
a médiatanács és az alap számára is kiemelten fon-
tos, hogy a pályázatokon nyertessé nyilvánított pályá-
zók számára az esetleges szerződésmódosítások és 
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a bemutatást vállaló médiaszolgáltatók igényére való 
tekintettel a médiatanács 2015. április 15-i döntése alap-
ján az eljárás második fordulójától a támogatási kategó-
riák az alábbiak szerint módosultak: 

a) minimum 24 és maximum 26, vagy minimum 48 és 
maximum 52 perc hosszúságú önálló ismeretterjesztő 
filmek, természetfilmek, illetve kulturális, történelmi, 
művészettörténeti és tudományos témájú 
filmalkotások  vagy

b) minimum 6 és maximum 16 részes, epizódonként 35 
perces rövid ismeretterjesztő sorozatok, vagy

c) minimum 4 és maximum 8 részes, epizódonként 24-26 
perc hosszúságú ismeretterjesztő sorozatok, vagy

d) minimum 4 és maximum 8 részes, epizódonként 48-52 
perc hosszúságú ismeretterjesztő sorozatok kaphattak 
támogatást.

egy pályázó fordulónként legfeljebb 3 szinopszist nyújt-
hatott be.

az értékelés során a bizottság előnyben részesítette:

a) az olyan szinopszisokat, pályázatokat, amelyek 
megfelelnek a pályázat támogatási céljának, illetve 
a bizottság ajánlásában is rögzítettek szerint értékesek és 
támogathatóak, valamint 

b) a kárpát-medence természeti jelenségeit, épített 
és természeti értékeit mutatják be, vagy a magyar 
tudományos élet értékeiről szólnak, továbbá

c) a rövid ismeretterjesztő sorozatok esetében az olyan 
szabad asszociációjú műsorszámok szinopsziscsokrait, 
amelyek a magyar kultúrával, történelemmel, 
hagyományokkal, sajátosságokkal összefüggően lexikon- 
vagy enciklopédiaszerűen kapcsolódnak össze.

az eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására 
összesen 250 millió forint állt rendelkezésre. a média-
tanács az első fordulóban 100 millió forintot, a második 
és harmadik fordulóban 75-75 millió forintot különített 
el a támogatásra.

az egy filmalkotásra jutó támogatás önálló ismeret-
terjesztő film esetében legfeljebb 10 millió forint, rövid 
ismeretterjesztő sorozat esetében legfeljebb 10 millió 
forint, a 48 részes, epizódonként 24-26 perc hosszúsá-
gú ismeretterjesztő sorozat esetében legfeljebb 3 millió 
forint, a 48 részes, epizódonként 48-52 perc hosszúságú 
ismeretterjesztő sorozat esetében legfeljebb 5 millió fo-
rint lehetett. a támogatás folyósítása elő- és utófinan-
szírozási formában történik. 35. táblázat

a) gyermek- és ifjúsági tévéfilmek,
b) esedékes, a magyar történelmi évfordulókkal (különös 

tekintettel az I. világháború és az 1956-os események 
feldolgozására) és kulturális évfordulókkal kapcsolatos 
témájú alkotások,

c) a történelem és a kultúrtörténet jeles személyiségeit, 
korukat, életművüket bemutató

 – forgatókönyv alapján, vagy
 – magyar irodalmi művek feldolgozása/adaptációja 

(a klasszikustól a kortársig) alapján készülő tévéfilmek, 
valamint

d) történelmi témájú könyv és filmterv alapján készülő 
tévéfilmek.

a nyertes tévéfilmek támogatására a médiatanács 
600 millió forintot különített el. az egy filmalkotásra el-
nyerhető maximális támogatás 120 millió forint volt. a tá-
mogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási formában 
történik. 34. táblázat

34. táblázat: A FEHÉRGYÖRGY2015-pályázat adatai

lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 33

Igényelt támogatás 
(forint) 3 045 244 000

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

27

Nyertessé nyilvánított 6 597 245 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 6 597 245 000

2. Kollányi Ágoston ismeretterjesztő filmes pályázat 
(KOllÁnYIÁGOSTOn2015)
a médiatanács az 1200/2014. (XII. 16.) számú döntésével 
háromszakaszos, nyílt beadású, háromfordulós pályázati 
eljárást hirdetett meg ismeretterjesztő filmek gyártásá-
nak támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 
25 vagy 50 perc hosszúságú ismeretterjesztő filmek – 
természetfilmek, illetve kulturális, történelmi, művészet-
történeti és tudományos témájú filmalkotások –, vala-
mint legfeljebb 2 részes ismeretterjesztő filmsorozatok, 
illetve minimum 6 és maximum 16 részes, epizódonként 
35 perces rövid ismeretterjesztő sorozatok kaphattak 
támogatást.

A 2016-os támogatási terv és ütemezése
a médiatanács 1613/2015. (XII. 15.) számú döntésével 
elfogadta a médiatanács és az alap 2016-ra vonatko-
zó támogatási tervét és a támogatási terv ütemezését.

a tervezet az előző évek támogatási rendszerének 
alapjait figyelembe véve 2016-ra is alapvetően a média-
szolgáltatók működési költségeinek, műsorgyártásának, 
illetve a független magyar filmes, rádiós és online alko-
tások gyártásának támogatására irányul.

2. A MAGYAR MÉDIA MECEnATÚRA 
PROGRAM KERETÉBEn nYÚJTOTT 
TÁMOGATÁSOK

a médiatanács az mttv. 137. § (1) bekezdése alapján 
2015-ben az alábbi pályázati eljárásokat hirdette meg 
műsorszámgyártás támogatására:

1. Fehér György televíziófilmes pályázat 
(FEHÉRGYÖRGY2015)
a médiatanács a 184/2015. (III. 3.) számú döntésével pá-
lyázati eljárást hirdetett meg televíziófilmek és televízió-
film-sorozatok gyártásának támogatására.

a pályázati eljárásban nem egész estés, legfeljebb 
70 perc hosszúságú televíziófilmek, valamint legfeljebb 
2 epizódból álló és epizódonként minimum 25, maximum 
50 perc hosszúságú televíziófilm-sorozatok kaphattak 
támogatást.

az értékelés során az alábbi témák, műfajok részesül-
tek előnyben:

hogy az elektronikus pályáztatási rendszert az alap 
elsőként a 2016-os emBerjUDIT2016, kollÁNyIÁ-
goSToN2016 és maCSkÁSSygyUla2016 pályázati el-
járásokban vezesse be, és a bevezetésig gondoskodjon 
a szabályozási háttér megalkotásáról és elfogadásáról.

3. A pályázati felhívások szerkezetében történt 
változások
2015 második felétől a pályázati felhívások az adott eljá-
rás menetének megfelelő szerkezeti formában készültek 
el, ezáltal a pályázati felhívás első és második fejezeté-
ben kaptak helyet a pályázók részére legfontosabb infor-
mációk (az eljárás célja, típusa, keretösszege, a pályázók 
köre, a pályázat kötelező tartalma és a pályázat módosí-
tása). ezt követően rögzítették a felhívások a pályázatok 
értékelésére, a támogatási szerződésre és a támogatás 
elszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Így az eljárás 
logikai menete a felhívásban nyomon követhetővé vált. 

4. A közvetlen támogatás mértékének módosulása 
a filmes pályázatok esetében
a Filmtv. módosítására tekintettel a Nemzeti Filmiroda ál-
tal nyújtandó közvetett támogatás mértéke 2015. január 
1-jétől 20 százalékról 25 százalékra emelkedett, ez alapján 
a mecenatúraprogram keretében támogatott filmek támo-
gatási ráfordítási aránya 80 százalékról 75 százalékra mó-
dosult. kivéve természetesen a televíziós forgatókönyvek, 
animációs forgatókönyvek, rádiójátékok és online tartalmak 
támogatására irányuló pályázati eljárásokban alkalmazott 
ráfordítási arányokat. ezekben az esetekben nincs lehető-
ség közvetett támogatás igénybevételére.

A Médiatanács külön kiadványban gyűjtötte össze azokat a filmeket, amelyeket 2011 óta támogatásban részesített
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tekintettel, valamint a bírálóbizottság tartalmi értékelésének 
elősegítése érdekében a pályázónak a szinopszishoz elő-
zetes, vázlatos látványtervet/figuratervet kellett csatolnia.

5. Dargay Attila animációs sorozatok támogatására 
kiírt pályázat (DARGAYATTIlA2015)
a médiatanács a 185/2015. (III. 3.), illetve 1491/2015. 
(XI. 17.) számú döntésével kétfordulós, háromszakaszos, 
nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg általa már 
támogatásban részesített gyermek-, ifjúsági és családi 
témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyár-
tásának támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban

a) olyan gyermek-, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok kaphatnak támogatást, amelyek 
a médiatanács által 2011 óta meghirdetett animációs 
filmek gyártását célzó pályázati eljárásokban legalább 
egy alkalommal és legalább egy részre már nyertek 
támogatást. a pályázónak a sorozatot a támogatott részek 
figyelembevételével, azokkal összhangban 13 részesre 
kell kiegészítenie, és az egyes részek hosszának meg kell 
egyeznie az utolsóként támogatott rész(ek) hosszával;

az eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására össze-
sen 180 millió forint állt rendelkezésre. a médiatanács for-
dulónként 60 millió forintot különített el a finanszírozásra.

az egy filmalkotásra jutó támogatás legfeljebb 15 mil-
lió forint lehetett. a támogatás folyósítása elő- és utó-
finanszírozási formában történik. 37. táblázat

37. táblázat: A MACSKÁSSYGYULA2015-pályázat adatai

3 fordulóval lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 30

Igényelt támogatás 
(forint) 280 038 425

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

11

Nyertessé nyilvánított 19 178 165 625

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 19 178 165 625

Változások a pályázati eljárásban
az animációs sorozatok epizódonkénti hosszúsága 13 perc-
ről 15 percre módosult, illetve a pályázat jellegére való 

az eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására 
összesen 330 millió forint állt rendelkezésre. a média-
tanács fordulónként 110 millió forintot különített el 
a finanszírozásra.

az egy filmalkotásra jutó támogatás önálló dokumen-
tumfilm esetében legfeljebb 10 millió forint, kétrészes 
dokumentumfilm-sorozat esetében pedig epizódon-
ként legfeljebb 5 millió forint lehetett. a támogatás fo-
lyósítása elő- és utófinanszírozási formában történik. 
36. táblázat

36. táblázat: Az EMBERJUDIT2015-pályázat adatai

3 fordulóval lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 70

Igényelt támogatás 
(forint) 512 111 250

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

23

Nyertessé nyilvánított 47 333 501 500

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 47 333 501 500

4. Macskássy Gyula animációs filmes pályázat 
(MACSKÁSSYGYUlA2015)
a médiatanács az 1202/2014. (XII. 16.) számú dönté-
sével az mttv. 137. §-ának (1) bekezdése alapján há-
romszakaszos, nyílt beadású, háromfordulós pályázati 
eljárást hirdetett meg animációs filmek gyártásának 
támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 
legfeljebb 25 perc hosszúságú animációs filmek vagy 
epizódonként maximum 15 perc hosszúságú animációs 
filmsorozatok kaphattak támogatást.

egy pályázó fordulónként legfeljebb 3 szinopszist 
nyújthatott be.

az értékelés során a bizottság előnyben részesítette 
azokat a szinopszisokat, pályázatokat, amelyek:

a) megfelelnek a pályázat támogatási céljának, illetve 
a bizottság ajánlásában is rögzítettek szerint értékesek és 
támogathatóak,

b) kisgyermekeknek szólnak, meséket és legendákat 
mutatnak be, továbbá

c) a kortárs törekvések körében készültek, technológiájukban 
formabontó és új utakat kereső alkotások megszületését 
célozzák.

35. táblázat: A KOLLÁNYIÁGOSTON2015-pályázat adatai

3 fordulóval lezárt eljárás Támogatott
Megítélt 
támogatás 
(forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 59

Igényelt támogatás 
(forint) 457 365 500

elutasított 
(formai, 
tartalmi, 
forráshiány)

27

Nyertessé nyilvánított 32 253 795 500

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 32 253 795 500

Változások a pályázati eljárásban
a második fordulóban bevezetett két új támogatási 

kategória mellett újdonság az is, hogy az új ismeretter-
jesztő sorozatok esetében – 48 részes, epizódonként 24-
26 perc, illetve 48-52 perc hosszúságú sorozatok – a film 
teljes költségvetéséhez képest a támogatási arány a más 
filmes támogatások esetében alkalmazott 75 százalék 
helyett legfeljebb 50 százalék lehet.

3. Ember Judit dokumentumfilmes pályázat 
(EMBERJUDIT2015)
a médiatanács az 1201/2014. (XII. 16.) számú döntésével 
háromszakaszos, nyílt beadású, háromfordulós pályázati 
eljárást hirdetett meg dokumentumfilmek gyártásának 
támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 
25 vagy 50 perc hosszúságú dokumentumfilmek, vala-
mint legfeljebb kétrészes dokumentumfilm-sorozatok 
kaphattak támogatást. 

egy pályázó fordulónként legfeljebb 3 szinopszist 
nyújthatott be.

az értékelés során a bizottság előnyben részesítette 
azokat a szinopszisokat, pályázatokat, amelyek:

a) megfelelnek a pályázat támogatási céljának, illetve 
a bizottság ajánlásában is rögzítettek szerint értékesek és 
támogathatóak,

b) esedékes, a magyar történelmi és kulturális évfordulókkal 
kapcsolatos témákat mutatnak be,

c) a történelem és a kultúrtörténet jeles személyiségeit, 
korukat, életművüket mutatják be, 

d) figyelemre méltó mai magyar teljesítményekről szólnak 
(egyéni sorsok, küzdelmek, eredmények), valamint

e) amelyek az auditív narráció eszközével készülnek.

A 2015-ös, 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjába bekerült 138 film közül 31-et finanszírozott a Médiatanács filmtámogatási rendszere. A leg-
jobb tévésorozat, a legjobb térbeli animáció és a gyermekzsűri díját is a Magyar Média Mecenatúra programban elkészült művek kapták meg
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 – egyéb közszolgálati archívum vagy gyűjtemény,
 – bármely egyéb, kulturális értéket megőrző magán- vagy 

állami fenntartású gyűjtemény, valamint a Pályázati Tükör 
archívumkeresőjében elérhető archívumok.

az eljárásban a médiatanács a nyertes filmalkotások tá-
mogatására 75 millió forintot különített el. az egy film-
alkotásra jutó támogatás önálló dokumentumfilm eseté-
ben 25 millió forint, 2–6 részes dokumentumfilm-sorozat 
esetében 50 millió forint. a támogatás folyósítása elő- és 
utófinanszírozási formában történik.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárás első 
szakaszában a szinopszisok beküldési határideje: 2016. 
január 14. volt.

Változások a pályázati eljárásban
Újdonság a pályázati eljárásban, hogy nemcsak önálló 
alkotásokkal lehet pályázni, hanem 2–6 részes doku-
mentumfilm-sorozatok is kaphatnak legfeljebb 50 millió 
forint támogatást.

8. Egri lajos forgatókönyvírást és filmtervfejlesztést 
támogató pályázat (EGRIlAJOS2015)
a médiatanács az 1203/2014. (XII. 16.) számú döntésével 
nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg televízió-
film-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, va-
lamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására.

a pályázati eljárásban

a) nem egész estés, legfeljebb 70 perc hosszúságú 
televíziófilmek, valamint legfeljebb két epizódból álló és 
epizódonként minimum 25, maximum 50 perc hosszúságú 
televíziófilm-sorozatok forgatókönyveinek megírására,

b) nem egész estés 25, 50 vagy 70 perc hosszúságú 
animációs filmek, valamint legfeljebb 13 részből álló, 
epizódonként maximum 15 perc hosszúságú animációs 
filmsorozatok forgatókönyveinek megírására, illetve 

c) televíziófilmek és filmsorozatok filmterveinek fejlesztésére 
lehetett pályázatot benyújtani az alábbi témákban, 
műfajokban:

– gyermek- és ifjúsági könyv vagy terv, animáció 
esetében mesék, legendák, 

– esedékes, a magyar történelmi és kulturális 
évfordulókkal kapcsolatos témájú vagy a történelem 
és a kultúrtörténet jeles személyiségeit, korukat, 
életművüket bemutató 

· forgatókönyv vagy 
· magyar irodalmi művek feldolgozása/adaptációja 

(a klasszikustól a kortársig), valamint
– történelmi témájú könyv vagy terv.

39. táblázat: A TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014-pályázat adatai

lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 24

Igényelt támogatás 
(forint) 450 812 000

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

19

Nyertessé nyilvánított 5 114 500 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 5 114 500 000

a médiatanács 840/2015. (VII. 7.) számú döntésével az 
eljárás keretösszegéből 18 millió forintot különített el egy 
2015 őszén kiírt évfordulós tematikus pályázati eljárás 
meghirdetéséhez. a tematikus pályázati felhívást Ne-
meSkÜrTyISTVÁN2015 néven, az 1527/2015. (XI. 24.) 
számú döntéssel fogadta el a médiatanács.

7. nemeskürty István történelmi 
dokumentumfilm-pályázat 
(nEMESKÜRTYISTVÁn2015)
a médiatanács az 1527/2015. (XI. 24.) számú döntésével 
háromszakaszos nyílt beadású tematikus pályázati eljá-
rást hirdetett meg archív tartalmak újrafelhasználásával 
készülő, 20. századi történelmi eseményeket, személye-
ket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására.

a korábban történelmi dokumentumfilm néven indult 
pályázatot a 2015 őszén elhunyt Nemeskürty Istvánról 
nevezte el a médiatanács. az eljárást a TÖrTéNelmI Do-
kUmeNTUmFIlm2014-pályázatból fennmaradó 18 millió 
forint keretösszeg kiegészítésével hirdette meg a testület.

az eljárásban minimum 50, maximum 52 perc hosszú-
ságú önálló dokumentumfilmek, valamint minimum 24, 
maximum 26 perc hosszúságú 26 részes dokumentum-
film-sorozatok kaphatnak támogatást.

előnyben részesül az értékelés során az a pályázó, aki 
nagy történelmi évfordulókkal (így különösen az I. világhá-
borúval vagy az 1956-os eseményekkel) kapcsolatos té-
mát, illetve személyes, emberi sorsokat, a civil „kisember” 
sorsának és a történelemnek az analógiáját dolgozza fel.

a műsorszám megvalósítása során felhasználható 
archívumok:

 – az mTVa film-, fotó- (mTI) és hangarchívuma (mr),
 – a maNDa filmarchívuma és könyvtára,
 – a vidéki vagy határon túli nyugat-európai vagy szomszédos 

országbeli archívumok vagy gyűjtemények anyagai,

6. Történelmi dokumentumfilm-pályázat 
(TÖRTÉnElMI DOKUMEnTUMFIlM2014)
a médiatanács az 1196/2014. (XII. 16.) számú döntésével 
háromszakaszos, nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett 
meg archív tartalmak újrafelhasználásával készülő tör-
ténelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására.

a 2014 végén meghirdetett pályázati eljárás teljes le-
bonyolítására 2015 folyamán került sor. 

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 
legalább 52 perc hosszúságú – nem egész estés – önálló 
dokumentumfilmek kaphattak támogatást. a pályázat té-
mája miatt a pályázati anyag összeállítása már az eljárás 
első szakaszában komolyabb előkészítő munkát igényelt, 
hiszen csak a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges 
szinopszis és a rendezői koncepció, valamint a szakértői, 
szakirodalmi jegyzék elektronikus benyújtásával lehetett 
jelentkezni a pályázatra.

előnyben részesült az értékelés során az a pályázó, aki 
nagy történelmi évfordulókkal kapcsolatos témát, illetve 
személyes, emberi sorsokat, a civil „kisember” sorsának 
és a történelemnek az analógiáját dolgozta fel.

a műsorszám megvalósítása során felhasználható 
archívumok:

a) az mTVa film-, fotó- (mTI) és hangarchívuma (mr),
b) a maNDa filmarchívuma és könyvtára,
c) a vidéki vagy határon túli/külföldi (nyugat-európai vagy 

szomszédos országbeli) archívumok vagy gyűjtemények 
anyagai,

d) egyéb közszolgálati archívum vagy gyűjtemény,
e) bármely egyéb, kulturális értéket megőrző magán- vagy 

állami fenntartású gyűjtemény vagy a Pályázati Tükör 
archívumkeresőjében elérhető archívumok.

a médiatanács az eljárásban a nyertes filmalkotások tá-
mogatására 130 millió forintot különített el. az egy film-
alkotásra jutó támogatás legfeljebb 30 millió forint volt. 
a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási formá-
ban történik. 39. táblázat

b) olyan önálló, egyedi – magas szakmai és művészi 
színvonalon elkészített – animációs filmek kaphatnak 
támogatást, amelyek nemzetközi vagy hazai filmfesztiválon 
eredménnyel szerepelhetnek, és amelyek legfeljebb 
10 százalékban készültek el a pályázat benyújtásáig.

a médiatanács az eljárásban a nyertes filmalkotások tá-
mogatására összesen 250 millió forintot különített el.

a kiírás szerint az egy epizódra jutó támogatás összege 
nem lehet magasabb a pályázó ugyanazon sorozatának 
korábbi epizódjaira elnyert összegek közül az egy epi-
zódra jutó legalacsonyabb értékű támogatás összegénél. 
az önálló, egyedi animációs filmek gyártásának támo-
gatása esetében a támogatás legfeljebb 30 millió forint 
lehet. a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási 
formában történik.

a médiatanács a tavasszal kiírt pályázati eljárás keret-
összegéből fennmaradó 76 millió forintot elkülönítette 
egy ősszel kiírandó animációs pályázatra. ezért a testület 
az 1491/2015. (XI. 17.) számú döntésével meghirdette 
a pályázati eljárás második fordulóját a korábban kiírt 
pályázat folytatásaként. a támogatási cél és a pályázat 
feltételrendszere nem módosult. 38. táblázat

38. táblázat: A DARGAYATTILA2015-pályázat adatai

2/1. forduló Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 7

Igényelt támogatás 
(forint) 173 885 000

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

–

Nyertessé nyilvánított 7 173 885 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 7 173 885 000

Változások a pályázati eljárásban
a pályázati eljárás 2014-hez képest kiegészült egy új tá-
mogatási céllal, melynek keretében olyan, magas tech-
nikai, szakmai és művészi színvonalon elkészített önálló, 
egyedi animációs filmek nyerhetnek el támogatást a mé-
diatanácstól, amelyek hazai vagy nemzetközi filmfeszti-
válokon indulhatnak, és azokon eredményes szereplésre 
számíthatnak.

a 2014-es eljáráshoz képest a már támogatott soroza-
tok folytatására benyújtott szinopszisok esetén nem treat-
mentet, hanem szinopszist és látványtervet/figuratervet 
kellett beküldeni a szakmai bírálat elősegítése érdekében.
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43. táblázat: A CSERÉSMIKLÓS2015-pályázat adatai

lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 34

Igényelt támogatás 
(forint) 85 697 000

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

14

Nyertessé nyilvánított 20 50 017 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 20 50 017 000

Változások a pályázati eljárásban
a bírálóbizottság javaslatára a hangjátéksorozat kategó-
riákban módosultak az időtartamok és az epizódszámok.

12. neumann János online műsorszámok készítésére 
kiírt pályázat (nEUMAnnJÁnOS2015)
a médiatanács az 1158/2015. (IX. 1.) számú döntésével 
nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg új, lekérhető 
(online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására.

az eljárásban a kiíró az mttv.-ben rögzítetteken túl nem 
határozta meg sem a közszolgálati tartalom formáját, 
sem jellegét, sem műfaját. a kiíró kizárólag a közszolgálati 
tartalom tematikájában határozott meg lehetőségeket 
és preferenciákat.

a pályázónak a pályázat beadásakor már rendelkeznie 
kellett nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltatói 
jogosultsággal vagy nyilvántartásba vett lekérhető mé-
diaszolgáltató szándéknyilatkozatával, illetve határon túli 
pályázó is nyújthatott be pályázatot.

az eljárásban előnyben részesült az a pályázó, aki vál-
lalta a következőket:

a) gyermek- és ifjúsági közszolgálati tartalom létrehozását és 
közzétételét,

b) elsődlegesen nem az ún. kereskedelmi célcsoport (18-49 
éves korosztály) számára állít elő és tesz hozzáférhetővé 
közszolgálati tartalmat,

c) vakok és gyengénlátók, valamint siketek és 
nagyothallók számára infokommunikációs szempontból 
akadálymentessé teszi a kedvezményezett közszolgálati 
tartalmat,

d) miután a kedvezményezett közszolgálati tartalom 
először megjelenik egy online médiaszolgáltatóban, 
a pályázó lehetővé teszi a műsorszám még szélesebb 

42. táblázat: Az ESCHERKÁROLY2015-pályázat adatai

Folyamatos, heti fordulós Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 22

Igényelt támogatás 
(forint) 34 626 033

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

15

Nyertessé nyilvánított 7 8 519 100

Szerződést nem kötött 1

Szerződést kötött 6 6 519 100

11. Cserés Miklós dramatizált hangjáték pályázat 
(CSERÉSMIKlÓS2015)
a médiatanács a 281/2015. (III. 24.) számú döntésével 
háromszakaszos, nyílt beadású pályázati eljárást hirde-
tett meg dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat 
gyártásának támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 

a) eredeti, rádióra írt 55 perces hangjáték, illetve 2 részes, 
egyenként 55 perces hangjáték, 

b) eredeti, rádióra írt, részenként 24 perc időtartamú, 5-10 
részes hangjátéksorozat, vagy

c) eredeti, rádióra írt, vagy magyar irodalmi és 
gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával 
készülő, részenként 15 perces, 15-30 részes 
hangjátéksorozat kaphatott támogatást.

az értékelés során előnyben részesült az a pályázó, aki 
a műsorszám elkészítéséhez kortárs zenei alkotásokat 
is felhasznált.

az eljárásban a nyertes műsorszámok támogatására 
50 millió forint állt rendelkezésre. 

az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás 
hangjáték gyártására 20 ezer forint/perc volt. a gyártá-
si költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 
1 millió forintot lehetett elszámolni a támogatás terhére. 
a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási formá-
ban történik. 43. táblázat

a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási for-
mában történik. 41. táblázat

41. táblázat: A HUSZÁRIKZOLTÁN2015-pályázat adatai

lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 23

Igényelt támogatás 
(forint) 124 062 500

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

8

Nyertessé nyilvánított 15 75 412 500

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 15 75 412 500

10. Escher Károly előre nem tervezhető 
események helyszíni forgatását támogató pályázat 
(ESCHERKÁROlY2015)
a médiatanács a 142/2015. (II. 17.) számú döntésével pá-
lyázati eljárást hirdetett meg magyar vonatkozású, előre 
nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak elő- vagy utófinanszírozású támogatására.

a jelenleg is folyamatban lévő pályázati eljárás cél-
ja az olyan magyar vonatkozású, előre nem tervezhető 
események helyszíni dokumentálása, amelyek azonnali 
rögzítése történelmi, kulturális, illetve társadalompolitikai 
okokból kiemelkedően fontos. a kiíró célja továbbá, hogy 
a forgatási költségeinek támogatásával biztosítsa, hogy 
az elkészült és rendelkezésre álló forgatási nyersanyag 
felhasználásával kulturális értéket hordozó dokumentum-
filmek vagy ismeretterjesztő filmek készüljenek. ennek 
érdekben a támogatottnak vállalnia kell, hogy az eljá-
rásban támogatott forgatási nyersanyaggal érvényesen 
pályázik a médiatanács által kiírt, az utolsó forgatási nap-
tól számított soron következő dokumentumfilmek vagy 
ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meg-
hirdetett pályázati eljárásban. amennyiben a támogatott 
nem nyújt be érvényes pályázatot, úgy a médiatanács eláll 
a pályázati eljárásban létrejött támogatási szerződéstől, 
és a támogatott köteles a folyósított támogatás másfél-
szeresét visszafizetni. 

a nyertes pályázók támogatására a médiatanács 
20 millió forintot különített el. a támogatást a médiata-
nács a pályázatban rögzített forgatási költségek alapján 
ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a 2 millió forintot. 
42. táblázat

a nyertes könyvek és tervek támogatására a médiatanács 
összesen 10 millió forintot különített el. a maximálisan 
igényelhető támogatás 

a) televíziófilm és filmsorozat forgatókönyvírása esetében 
1 millió forint,

b) animációs film és animációs filmsorozat forgatókönyvírása 
esetében 1 millió forint,

c) televíziófilm és filmsorozat tervfejlesztése esetében 
2,5 millió forint volt. a támogatás folyósítása elő- és 
utófinanszírozási formában történik.

Fontos pályázati feltétel, hogy a támogatott forgatóköny-
vekkel, illetve filmtervekkel a támogatott alkotó a pályá-
zati alkotás befejezését követően köteles pályázni a soron 
következő tévéfilmes vagy animációs filmes pályázaton. 
40. táblázat

40. táblázat: Az EGRILAJOS2015-pályázat adatai

lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 19

Igényelt támogatás 
(forint) 19 570 000

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

7

Nyertessé nyilvánított 12 12 780 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 12 12 780 000

9. Huszárik Zoltán kisjátékfilmes és kísérleti filmes 
pályázat (HUSZÁRIKZOlTÁn2015)
a médiatanács a 63/2015. (I. 20.) számú döntésével nyílt 
beadású pályázati eljárást hirdetett meg kisjátékfilmek és 
kísérleti filmek gyártásának támogatására.

a három egymásra épülő szakaszból álló eljárásban 
egy pályázó legfeljebb 2 szinopszist nyújthatott be.

az értékelés során előnyben részesült az a pályázó, aki 
a) alap-, közép- és felsőfokú oktatásban felhasználható 

filmtervet nyújtott be, és/vagy
b) vállalta, hogy a filmalkotást valamely lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató 
részére, illetve kulturális tartalmat közvetítő online 
tartalomszolgáltató részére is átadja.

az eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására 
75 millió forint állt rendelkezésre. az egy filmalkotás-
ra igényelhető támogatás legfeljebb 8 millió forint volt. 
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46. táblázat: A KMUSZ2015-pályázat adatai

3 fordulóval lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 68

Igényelt támogatás 
(forint) 220 231 567

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

27

Nyertessé nyilvánított 41 109 931 024

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 41 109 931 024

15. Műsorkészítési támogatás helyi és körzeti 
rádióknak (RADIOAllAnDO2015)
a médiatanács a 126/2015. (II. 10.) számú döntésével 
pályázati eljárást hirdetett meg magyarországi helyi vagy 
körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező li-
neáris rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírműsor, 
közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 
magazinműsor készítésének ütemezett támogatására.

az eljárásban olyan közszolgálati rádiós műsorszám 
(állandó műsor) folyamatos készítésére és adásba szer-
kesztésére lehetett pályázatot benyújtani, amely négy 
negyedéven keresztül, minden hét azonos napján (nap-
jain), azonos időpontban, rendszeresen jelentkezik.

a 2015-ös eljárásban az alábbi állandó műsortípusokra 
lehetett pályázatot benyújtani:

a) a vételkörzet eseményeiről szóló – a pályázó választása 
szerint sporthíreket is tartalmazó – hírműsor,

b) a vételkörzet eseményeivel foglalkozó vagy a vételkörzet 
lakóinak informálódását segítő helyi/körzeti információkat 
közlő közérdekű szolgáltató magazinműsor,

c) a vételkörzethez, annak eseményeihez, történéseihez 
kapcsolódó tematikus magazinműsor.

az állandó műsorok támogatására a médiatanács for-
dulónként 75 millió forintot, a négy fordulóra összesen 
300 millió forintot különített el.

egy pályázó által az állandó műsor egy adására el-
nyerhető maximális támogatás:

a) hírműsor esetén 9 ezer forint, 
b) szolgáltató magazinműsor esetén 45 ezer forint, 
c) tematikus magazinműsor esetén 45 ezer forint.

a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási for-
mában történik.

14. Közösségi médiaszolgáltatók műszaki 
fejlesztéseinek támogatása (KMUSZ2015)
a médiatanács a 237/2015. (III. 17.) számú döntésével 
nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg magyar-
országi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal ren-
delkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgálta-
tásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 
támogatására.

a pályázati eljárás célja a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók folyamatos, 
a törvényi kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgál-
tatás színvonalas és megbízható működését biztosító és 
a digitális átállást elősegítő, illetve ahhoz szervesen iga-
zodó stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatása 
volt a felhívásban szereplő eszközök és berendezések 
megvásárlásával.

az eljárásban előnyben részesült az a pályázat, amely 

a) a műszaki fejlesztést az mttv. 66. §-ában rögzített, 
a médiaszolgáltatás közösségi jellegével kapcsolatos 
követelmények magasabb szintű, még teljesebb körű 
biztosítása érdekében kívánta megvalósítani,

b) a pályázatban érintett médiaszolgáltatási jogosultságra 
vonatkozóan sem a 2013-as, sem a 2014-es hasonló 
tartalmú eljárásban nem részesült támogatásban.

az eljárásban a médiatanács a nyertes pályázatok támo-
gatására 110 millió forintot különített el.

a műszaki fejlesztésre elnyerhető maximális támogatás

a) a közösségi audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók esetében 5 millió forint,

b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók esetében 3 millió forint,

c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók esetében 1 millió forint volt.

a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási formá-
ban történik. 46. táblázat

az eljárásban a médiatanács a nyertes pályázatok tá-
mogatására 400 millió forintot különített el.

az egy pályázó által médiaszolgáltatási jogosultsá-
gonként elnyerhető maximális havi támogatás összege:

a) a közösségi audiovizuális (televíziós) médiaszolgáltatást 
nyújtó médiaszolgáltatók esetében 600 ezer forint,

b) a közösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók esetében 500 ezer forint,

c) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók esetében 400 ezer forint volt.

45. táblázat: A REZSI2015-pályázat adatai

4 fordulóval lezárt eljárás Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 110

Igényelt támogatás 
(forint) 630 971 012

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

28

Nyertessé nyilvánított 82 448 152 484

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 82 448 152 484

Változások a pályázati eljárásban
a szakmai tapasztalatok alapján szükségessé vált, hogy 
kiegészüljenek azok a feltételek, amelyeket a kedvezmé-
nyezettek részére írt elő és a pályázati felhívásban fo-
galmazott meg a médiatanács, és amelyek a támogatási 
szerződés megkötésére vonatkoznak.

eszerint az eljárásban az a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszol-
gáltató nyújthatott be pályázatot és nyerhetett el támo-
gatást, aki a közösségi médiaszolgáltatási jogosultságát 
a pályázat benyújtása előtt 30 nappal már gyakorolta. 
a támogatási szerződés megkötésének feltétele lett, 
hogy a kedvezményezett az mttv. 66. §-ában, a közös-
ségi médiaszolgáltatókra vonatkozó kötelezettségeinek, 
a hatósági szerződésben rögzített kötelezettségeinek és 
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének mara-
déktalanul eleget tegyen.

Szerződéses kötelezettséggé vált továbbá, hogy azok 
a kedvezményezett médiaszolgáltatók, akik honlapot 
működtetnek, megjelenítsék a támogató médiatanács 
mecenatúraprogramját webes felületükön.

körű hozzáférését azzal, hogy online tartalomszolgáltató 
részére is átadja,

e) audiovizuális közszolgálati tartalom esetén vállalja annak 
angol nyelvű feliratozását,

f) a közszolgálati tartalom kortárs zene felhasználásával 
valósul meg.

az eljárásban a médiatanács a nyertes pályázatok tá-
mogatására 20 millió forintot, a határon túli pályázatok 
támogatására további 5 millió forintot különített el. a mé-
diatanács az eljárás határon túliak részére elkülönített ke-
retösszegét a NeUmaNNjÁNoS2014 pályázati eljárásból 
fennmaradó 2 millió forinttal megemelte. az egy pályázó 
által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás 
összege 1 millió forint. a támogatás folyósítása elő- és 
utófinanszírozási formában történik. 44. táblázat

44. táblázat: A NEUMANNJÁNOS2015-pályázat adatai

4/3. forduló Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 76

Igényelt támogatás 
(forint) 75 605 100

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

57

Nyertessé nyilvánított 19 18 950 000

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 19 18 950 000

a médiatanács az mttv. 137. § (1) bekezdése alapján 
2015-ben az alábbi pályázati eljárásokat hirdette meg 
a médiaszolgáltatók támogatására:

13. Közösségi médiaszolgáltatók rezsitámogatása 
(REZSI2015)
a médiatanács a 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével 
nyílt beadású pályázati eljárást hirdetett meg a magyar-
országi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal ren-
delkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015-
ös folyamatos fenntartásához szükséges működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására.

a pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói 
jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgál-
tatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének 
előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem téríten-
dő, havi folyósítású támogatása volt a 2015. január 1-je 
és 2015. december 31-e közötti időszakban.
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az állandó műsorok támogatására a médiatanács for-
dulónként legfeljebb 105 millió forintot, a négy fordulóra 
összesen 420 millió forintot különített el.
az állandó műsor egy adására elnyerhető maximális 
támogatás:

a) közéleti magazin esetén 60 ezer forint,
b) hírműsor esetén 40 ezer forint,
c) kulturális magazin esetén 40 ezer forint.

a támogatás folyósítása elő- és utófinanszírozási for-
mában történik.

a pályázati eljárás négy külön, önálló pályázati forduló-
ból áll, a negyedik forduló 2016 első negyedévében zárul 
le. 48. táblázat

48. táblázat: A TVALLANDO2015-pályázat adatai

4/3. forduló Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 154

Igényelt támogatás 
(forint) 818 859 283

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

84

Nyertessé nyilvánított 70 314 855 352

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 70 314 855 352

Változások a pályázati eljárásban
a 2014-es eljárás tapasztalatai alapján a bírálóbizottság 
javaslatára a fordulónkénti keretösszeg 25 százalékát köz-
életi magazin, 60 százalékát hírműsor, 15 százalékát kul-
turális magazin támogatására kell fordítani.

a háromszakaszos eljárások egyes fordulóiban beér-
kezett szinopszisok adatait az alábbi 51–53. táblázatok 
tartalmazzák.

a pályázati eljárás négy külön, önálló pályázati forduló-
ból áll, a negyedik forduló 2016 első negyedévében zárul 
le. 47. táblázat

47. táblázat: A RADIOALLANDO2015-pályázat adatai

4/3. forduló Támogatott Megítélt támo-
gatás (forint)

Beérkezett pályázati 
kérelem 150

Igényelt támogatás 
(forint) 435 027 031

elutasított 
(formai, tartalmi, 
forráshiány)

81

Nyertessé nyilvánított 69 192 541 681

Szerződést nem kötött –

Szerződést kötött 69 192 541 681

Változások a pályázati eljárásban
a 2014-es eljárás tapasztalatai alapján a bírálóbizottság 
javaslatára a kisközösségi médiaszolgáltatók támogatá-
sára fordítandó összeg fordulónként elkülönített keret-
összege 15 százalékról 10 százalékra csökkent.

16. Műsorkészítési támogatás helyi és körzeti 
televízióknak (TVAllAnDO2015)
a médiatanács a 213/2015. (III. 11.) számú döntésével 
pályázati eljárást hirdetett meg magyarországi helyi vagy 
körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező li-
neáris audiovizuális (televíziós) médiaszolgáltatók szá-
mára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós 
hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének üte-
mezett támogatására.

az eljárásban olyan közszolgálati televíziós műsor-
szám (állandó műsor) folyamatos készítésére és adásba 
szerkesztésére lehetett pályázni, amely négy negyed-
éven keresztül, minden hét azonos napján (napjain), azo-
nos időpontban rendszeresen jelentkezik. 

az eljárásban az alábbi, a vételkörzet eseményeiről 
szóló saját gyártású állandó műsortípusokra nyújtható 
be pályázat:

a) közéleti magazinműsor,
b) a pályázó választása szerint sporthíreket is tartalmazó 

hírműsor,
c) kulturális magazinműsor.

49. táblázat: A Médiatanács 2015-ben meghirdetett pályázati eljárásainak összesítése

Sorszám Kiírás A pályázati eljárás megnevezése/a támogatás célja

Meghirdetett keret-
összeg (forint)

Keretösszeg-változás

MŰSORSZÁMGYÁRTÁS TÁMOGATÁSA

1. 184/2015. 
(III. 3.) FeHérgyÖrgy2015 – televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatása 

600 000 000

–

2. 1200/2014. 
(XII. 16.)

kollÁNyIÁgoSToN2015 – háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárás ismeretterjesztő fil-
mek támogatására 

250 000 000

6 000 000

3. 1201/2014. 
(XII. 16.)

emBerjUDIT2015 – háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárás dokumentumfilmek gyártásá-
nak támogatására 

330 000 000

–

4. 1196/2014. 
(XII. 16.)

TÖrTéNelmI DokUmeNTUmFIlm2014 – háromszakaszos pályázati eljárás archív tartalmak újrafel-
használásával készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 

(130 000 000)

(2 755 000)

5. 1527/2015. 
(XI. 24.)

NemeSkÜrTyISTVÁN2015 – háromszakaszos tematikus pályázati eljárás archív tartalmak újra-
felhasználásával készülő, 20. századi történelmi eseményeket, személyek életét, helyszíneket és 
évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 

75 000 000

–

6. 1202/2014. 
(XII. 16.)

maCSkÁSSygyUla2015 – háromszakaszos, háromfordulós pályázati eljárás animációs filmek gyár-
tásának támogatására 

180 000 000

–

7.
185/2015. (III. 3.)
+  
1491/2015. (XI. 17.)

DargayaTTIla2015 + második forduló – a médiatanács által már támogatásban részesített gyer-
mek-, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és önálló, 
egyedi animációs filmalkotások gyártásának támogatása 

250 000 000

–

8. 1203/2014. 
(XII. 16.)

egrIlajoS2015 – televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs 
filmek forgatókönyveinek támogatása 

10 000 000

2 780 000

9. 63/2015. 
(I. 20.)

HUSzÁrIkzolTÁN2015 – háromszakaszos pályázati eljárás kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártá-
sának támogatására 

75 000 000

412 500

10. 142/2015. 
(II. 17.)

eSCHerkÁroly2015 – magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni 
forgatási munkálatainak támogatása 

20 000 000

–

11. 281/2015. 
(III. 24.) CSeréSmIklÓS2015 – dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatása 

50 000 000

–

12. 1158/2015. 
(IX. 1.)

NeUmaNNjÁNoS2015 – új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatása 

27 000 000

–

MÉDIASZOlGÁlTATÓK TÁMOGATÁSA

13. 934/2014. 
(IX. 30.)

rezSI2015 – a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező média-
szolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatása

400 000 000

50 000 000

14. 237/2015. 
(III. 17.)

kmUSz2015 – közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyama-
tos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések támogatása 

110 000 000

–

15. 126/2015. 
(II. 10.)

raDIoallaNDo2015 – helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris 
rádiós médiaszolgáltatók számára rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatása 

300 000 000

–

16. 213/2015. 
(III. 11.)

TVallaNDo2015 – helyi vagy körzeti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatói jogosultsággal ren-
delkező médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és 
kulturális magazinműsor készítésének támogatása 

420 000 000

–

Összesen:
3 097 000 000

(+) 50 192 500
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50. táblázat: A Médiatanács 2015-ben meghirdetett pályázati eljárásaiban megítélt támogatások

Pályázati eljárás
nyertes 

pályázatok 
száma

Megítélt 
támogatás 

(forint)

MŰSORSZÁMGYÁRTÁS TÁMOGATÁSA

FeHérgyÖrgy2015 (lezárt) televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok 6 597 245 000

kollÁNyIÁgoSToN2015 (3 lezárt forduló) ismeretterjesztő filmek 32 253 795 500

emBerjUDIT2015 (3 lezárt forduló) dokumentumfilmek 47 333 501 500

TÖrTéNelmIDokUmeNTUmFIlm2014 (lezárt) archív tartalmak újrafelhasználása 5 114 500 000

maCSkÁSSygyUla2015 (3 lezárt forduló) animációs filmek 19 178 165 625

DargayaTTIla2015 (2/1. forduló) már támogatott animációs filmsorozatok további epizódjai 7 173 885 000

egrIlajoS2015 (lezárt) televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, animációs filmek forgatókönyvei 12 12 780 000

HUSzÁrIkzolTÁN2015 (lezárt) kisjátékfilmek és kísérleti filmek 15 75 412 500

eSCHerkÁroly2015 (folyamatos, heti) előre nem tervezhető események azonnali forgatása 7 8 519 100

CSeréSmIklÓS2015 (lezárt) hangjáték, hangjátéksorozat 20 50 017 000

NeUmaNNjÁNoS2015 (4/3. forduló) online médiatartalmak 19 18 950 000

Összesen: 189 1 816 771 225

MÉDIASZOlGÁlTATÓK TÁMOGATÁSA

rezSI2015 (4 lezárt forduló) közösségi médiaszolgáltatók működési és üzemeltetési költségei 82 448 451 409

kmUSz2015 (3 lezárt forduló) közösségi médiaszolgáltatók műszaki fejlesztései 41 109 931 024 

raDIoallaNDo2015 (4/3. forduló) helyi vagy körzeti rádiók hírműsorai, közérdekű szolgáltató vagy tematikus magazinműsorai 69 192 541 681

TVallaNDo2015 (4/3. forduló) helyi vagy körzeti televíziók hírműsorai, közéleti vagy kulturális magazinműsorai 70 314 855 352

Összesen: 262 1 065 779 466

ÖSSZESEn: 451 2 882 550 691

51. táblázat: Pályázati eljárások 2015-ös 1. fordulójának 1. szakasza

A pályázati eljárás 
megnevezése

Forduló/
szakasz

A beérkezett 
szinopszisok 

száma

Az igényelt 
támogatás 

(forint)

kollÁNyIÁgoSToN2015 1. forduló/ 
1. szakasz 136 1 040 880 813

emBerjUDIT2015 1. forduló/ 
1. szakasz 155 1 119 025 750

maCSkÁSSygyUla2015 1. forduló/ 
1. szakasz 42 354 357 500

DargayaTTIla2015 1. forduló/ 
1. szakasz 14 490 876 100

TÖrTéNelmI
DokUmeNTUmFIlm2014 1. szakasz 82 1 321 347 725

HUSzÁrIkzolTÁN2015 1. szakasz 108 669 036 500

CSeréSmIklÓS2015 1. szakasz 65 181 159 000

52. táblázat: Pályázati eljárások 2015-ös 2. fordulójának 1. szakasza

A pályázati eljárások 
elnevezése

Forduló/
szakasz

A beérkezett 
szinopszisok 

száma

Az igényelt 
támogatás 

(forint)

kollÁNyIÁgoSToN2015 2. forduló/ 
1. szakasz 166 1 317 123 499

emBerjUDIT2015 2. forduló/ 
1. szakasz 186 1 383 225 688

maCSkÁSSygyUla2015 2. forduló/ 
1. szakasz 37 351 650 000

DargayaTTIla2015 2. forduló/ 
1. szakasz 8 91 063 700

53. táblázat: Pályázati eljárások 2015-ös 3. fordulójának 1. szakasza

A pályázati eljárások 
elnevezése

Forduló/
szakasz

A beérkezett 
szinopszisok 

száma

Az igényelt 
támogatás 

(forint)

kollÁNyIÁgoSToN2015 3. forduló/ 
1. szakasz 137 1 100 036 500

emBerjUDIT2015 3. forduló/ 
1. szakasz 154 1 134 984 938

maCSkÁSSygyUla2015 3. forduló/ 
1. szakasz 33 302 504 300

3. MECEnATÚRA DÍJÁTADÓ

2015. május 19-én a médiatanács ünnepélyes díját-
adó gálát rendezett az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 
az eseményen a mecenatúraprogramban támogatott és 
egyben a 2014-es magyar Filmhéten bemutatott filmek 
legjobbjait díjazták.

a független szakmai zsűri értékelése alapján a média-
tanács öt kategóriában osztott ki első, második és harma-
dik díjakat: dokumentumfilmesek, ismeretterjesztő filmek 
alkotói, animációs filmesek, tévéjátékok és kisjátékfilmek 
létrehozói kapták az elismeréseket. az egyes kategória-
díjakat a mecenatúraprogramban filmes pályázatainak 
névadóiról nevezték el, így ember judit-, kollányi Ágos-
ton-, macskássy gyula-, Fehér györgy-, valamint Huszárik 
zoltán-díjakat adott át a testület.

az alkotásokról a médiatanács által felkért hétta-
gú szakmai zsűri szavazott. a zsűri elnöke Novák emil, 
a Filmakadémia elnöke volt, a tagja pedig Bíró Tibor, 
a jameson Cinefest Fesztivál igazgatója, Demeter István, 
a Szolnoki Filmfesztivál igazgatója, Haris lászló fotómű-
vész, a magyar művészeti akadémia tagja, kárpáti györgy, 
a Pázmány Péter katolikus egyetem adjunktusa, a ma-
gyar Nemzet filmes szakírója, Schubert gusztáv, a Film-
világ szakmai folyóirat főszerkesztője és Varga Balázs 
egyetemi adjunktus, az elTe Filmtudomány Tanszékének 
oktatója volt.

a díjakat dr. karas monika, az NmHH és a médiatanács 
elnöke, dr. kollarik Tamás médiatanács-tag, valamint No-
vák emil, a zsűri elnöke adta át. 

A díjazottak

az NmHH médiatanácsának Fehér György-díja 
– tévéjátékfilmek:
 1. díj: A berni követ – rendező: Szász Attila 

2. díj: Hőskeresők – rendező: miklauzic Bence 
3. díj: a rajzoló – rendező: mattyasovszky-zsolnay Bálint

az NmHH médiatanácsának Kollányi Ágoston-díja 
– ismeretterjesztő filmek:
 1. díj: A nagy Fafilm – rendező: Molnár Attila Dávid 

2. díj: a griff, a Dámvad és a Varjú – rendező: oláh kata 
3. díj: Vad Szigetköz – rendező: mosonyi Szabolcs 

az NmHH médiatanácsának Ember Judit-díja 
– dokumentumfilmek:
 1. díj: Másik Magyarország – rendező: nagy Dénes 

2. díj: a tartótiszt – rendező: Varga Ágota 
3. díj: elhallgatott gyalázat – rendező: Skrabski Fruzsina 

az NmHH médiatanácsának Macskássy Gyula-díja 
– animációs filmek:
 1. díj: Három nagymamám volt – rendező: Glaser Katalin 

2. díj: Négyszögletű kerek erdő – rendező: Horváth mária 
3. díj: egy komisz kölyök naplója – rendező: gyulai líviusz 

az NmHH médiatanácsának Huszárik Zoltán-díja 
– kísérleti és kisjátékfilmek:
 1. díj: Vágy, hogy indiánok lehessünk – rendező: Szemző Tibor 

2. díj: Sintér – rendező: Fabricius gábor 3. díj: Bocs! – 
rendező: Szirmai márton 

különdíjak:
Szuchy Zsuzsanna rendező: Tenyérnyi gyerekek 
zsigmond Dezső rendező: Három királyok 
lászló zsolt színész: Utolsó órák

A Huszárik Zoltán-díj első nyertesei: Szemző Tibor (jobbra), Fabricius Gábor (balra) és Szirmai Márton (középen)
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A Kollányi Ágoston-díj első nyertesei: Molnár Attila Dávid (középen), Mosonyi Szabolcs (jobbra) és Oláh Kata (balra)

Az Ember Judit-díj első tulajdonosai: Nagy Dénes (balra), Varga Ágota (középen) és Skrabski Fruzsina (jobbra)

A Macskássy Gyula-díj első nyertesei: Glaser Kati (balra), Horváth Mária (középen) és Gyulai Líviusz (jobbra)

A Fehér Győrgy-díj első tulajdonosai: Szász Attila (középen), Miklauzic Bence (balra) és Mattyasovszky-Zsolnay Bálint (jobbra)
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világából is csak az olyan típusú hírekre összpontosítsa-
nak, amelyek közvetlen vagy közvetett módon kapcsolód-
nak a közélethez. a Btk. három olyan fogalmat használ, 
amellyel behatárolható a kizárandó bűncselekmények 
köre:

1. a hivatalos személy (Btk. 459. § 11. pont), a közfeladatot 
ellátó személy (Btk. 459. § 12. pont) és a külföldi 
hivatalos személy (Btk. 459. § 13. pont) által vagy ellen 
elkövetett bűntettek bemutatása – értelmezésünkben 

– a demokratikus közvélemény tájékoztatását szolgálja. 
ezeknek a személyeknek a tevékenységét a közvélemény 
részéről kiemelt érdeklődés övezi, az ellenük vagy általuk 
elkövetett bűncselekmények a demokráciába vetett hitet 
ássák alá,

2. külföldi vagy hazai vonatkozású terrorcselekmények, 
merényletek, etnikai alapú bűncselekmények, mivel ezek 
szinte kizárólag politikai vagy ideológiai indíttatásúak,

3. a szociális indíttatású bűncselekmények, például uzsora, 
lakásmaffia, mivel ezek a társadalmon belül meglévő 
feszültségekre hívják fel a figyelmet.

az egyéb, közéleti kapcsolódással nem bíró bűncselek-
mény bemutatásának időtartamát a 20 százalékos sza-
bály alá tartozó bűnügyi híranyagokhoz kell számítani.

2015-ben a hatóság a három országos jBe média-
szolgáltató több mint 727 műsoróráját elemezte, melynek 
összesen 14,3 százaléka számolt be valamilyen bűncse-
lekményről. ez több mint háromszázalékos csökkenést 
jelent a megelőző évhez képest (17,6%). a műsorok szer-
kesztői főként a hazai vonatkozású bűnesetek bemuta-
tására koncentráltak (89,1%).

1. A 20%-OS BŰnCSElEKMÉnYARÁnY 
VIZSGÁlATA A HÍRMŰSOROKBAn

az mttv. 38. § (1) bekezdése a jBe lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltató számára a következő elvárást fogal-
mazza meg: „(...) A más médiaszolgáltatótól átvett, illetve 
a demokratikus közvélemény tájékoztatását nem szolgáló 
bűnügyi tematikájú híranyag vagy tudósítás a hírműsorszám 
időtartamának húsz százalékánál éves átlagban nem lehet 
hosszabb terjedelmű.”

Bűnügyi tematikájú híranyagnak vagy tudósításnak 
azokat az összefoglalókat tekinti a hatóság, amelyek 
bűncselekményekről számolnak be. a bűncselekmény 
fogalmát a 2013. július 1-jétől hatályos magyar büntető 
törvénykönyv (Btk.) 4. §-a az alábbiak szerint határozza 
meg: „(1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e 
törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondat-
lanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társa-
dalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. 
(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység 
vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve 
Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, ál-
lami rendjét sérti vagy veszélyezteti.”

Tény, hogy a közönség figyelméért folytatott verseny-
ben az érdemi tájékoztatás a partvonalra szorult. Noha 
egyes elméletek a hírműsorok szerkesztési elveként 
a hírértéket tüntetik fel, a műsorszerkesztők manapság 
leginkább abból a szempontból mérlegelnek, hogy műso-
raik megfelelnek-e az elvárt nézettségnek. a hírműsorok 
legfőbb feladata a közélet történéseinek bemutatása, és 
nem elsősorban a nézői igények kielégítése. Így elvárható, 
hogy a hírműsorok – ha már szükségszerű – a bűnözés 

a rÁDIÓS éS TeleVÍzIÓS 
méDIaTarTalmak elemzéSe 
(monITorIng)11
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figyelembe véve a hatóság 2010 második fél éve óta 
vizsgálja, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, et-
nikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók, 
a fogyatékkal élők miként jelennek meg a magyarországi 
hír- és tájékoztató jellegű műsorokban. a kisebbségi cso-
porthoz való tartozás azonosítása történhet fizikai jel-
lemzők, családi vagy utónév, „önbevallás” alapján, amikor 
egy adott csoporthoz tartozó személy ezt saját magáról 
kijelenti. kiderülhet továbbá a kontextusból vagy a narrá-
cióból is (kisebbségi kulturális rendezvény, választás stb.). 
a fogyatékkal élők közé azon szereplők sorolandók, akik 
fogyatékosságuk látható jeleit viselik, vagy a narrációból 
kiderül e jellemzőjük. emellett kimutatás készül a nemek 
megoszlásáról is.

a vizsgálati metodika kialakításánál a francia leg-
felsőbb audiovizuális Tanács (CSA – Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel) által a társadalmi sokszínűség médiában 
való megjelenéséről készített tanulmányát tekintette 
mintának. Franciaországban a médiával kapcsolatban 
általános elvárás, hogy tartsa tiszteletben a közönség 
(politikai, vallási, kulturális) sokféleségét, reprezentálja 
a nemzeti közösség származási és kulturális sokszínű-
ségét, valamint segítse elő a köztársaság integrációját és 
erősítse az állampolgári szolidaritás érzését. az NmHH 
vizsgálata – a rendelkezésre álló források és kapacitá-
sok korlátai miatt – a hír- és tájékoztató jellegű progra-
mokra terjed ki. a mintába került műsorokról kvantitatív 
tartalomelemzés készült, hogy az anyagokat különböző 
módokon osztályozva mérhetővé tegye, bemutatva azt 
is, hogy ezek milyen képet közvetítenek a különböző tár-
sadalmi csoportokról. a vizsgálatok eredményei megmu-
tatják, hogy mely médiumok, műsorok mely társadalmi 
csoportok bemutatására fordítanak nagyobb figyelmet, 
illetve milyen módon, milyen kontextusban mutatják be e 
csoportok tagjait. a kontextus feltárása rávilágíthat, hogy 
az egyes médiaszolgáltatók milyen attitűdökkel fordul-
nak az egyes társadalmi csoportok felé, illetve arra, hogy 
a médiafogyasztó milyen képet kap egyfelől a társadalom 
sokszínűségéről, másfelől az egyes csoportoknak a ma-
gyar társadalomban elfoglalt helyéről. az elemzés az alap-
adatokon túl összességében és műsortípusra lebontva 
egyaránt feldolgozza a kategóriákban meghatározott cso-
portok médiareprezentációjára vonatkozó információkból 
nyert eredményeket, az egyes csoporttagok megjelené-
sének számszerű adatait, azok kontextusát (hogy mely 
témákban és milyen arányban jelentek meg) és az egyes 
csoportok más csoportokkal összevetett megjelenési ará-
nyait is. Választ ad olyan alapvető kérdésekre, hogy az 
egyes csoportok megjelenése miként reprezentálja azok 

(lopás, gazdasági bűncselekmény stb.) és ittas vezetés, 
cserbenhagyás.

a hírműsorok bűnügyi beszámolóinak 7 százaléka kül-
földről érkezett, a legnagyobb terjedelemben az RTL Klub 
Híradójában lehetett találkozni külhoni bűnesetekkel (8,4%).

a magyar vonatkozású bűnügyi hírek esetében a bűn-
cselekmények jelentős térvesztése együtt járt a nagyobb 
fajsúlyú és súlyosabb bűntettek előtérbe kerülésével. 
ennek a következménye, hogy a két televíziós csatorna 
hírműsoraiban 2014-hez képest jelentősen emelkedett 
a gyilkosságok (TV2: 16,5% vs. 21,3%; rTl klub: 18,4% vs. 
24,9%) előfordulása. a Class FM esetében ezzel ellentétes 
tendencia volt tapasztalható (15,4% vs. 10,3%). a nem erő-
szakos bűncselekményeknek az elmúlt évben is nagyság-
rendekkel nagyobb teret biztosított a vezető kereskedelmi 
rádió hírműsora, mint a két kereskedelmi televízió.

19. ábra: A magyarországi bűncselekmények fajtáinak előfordulása a hír-
műsorokban, 2015-ben (a műsoridő százalékában)

2. A TÁRSADAlMI SOKSZÍnŰSÉG 
REPREZEnTÁCIÓJA A HÍR- ÉS 
MAGAZInMŰSOROKBAn

a médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a befogadók 
mennyire vannak tisztában a társadalom sokszínűségével, 
valamint hogy mennyiben válnak fogékonnyá az egyes 
társadalmi csoportok problémáira. a hazai médiaszolgál-
tatók közvetve befolyásolhatják a magyarországi társa-
dalmi szolidaritást és ezzel összefüggésben a társadalmi 
kohéziót. az mttv. a közszolgálati médiaszolgáltatás ese-
tében kifejezetten kiemeli a társadalmi sokszínűséggel 
kapcsolatos célokat. eszerint a közszolgálati médiaszol-
gáltatásnak fontos feladata a nemzeti összetartozás és 
a társadalmi integráció elősegítése, a társadalom speciális 
csoportjainak (nemzetiségek, vallási közösségek, hátrá-
nyos helyzetben lévő csoportok, fogyatékkal élők, a ha-
táron túli magyar kisebbségek) bemutatása. a fentieket 
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a bűnesetek sorrendiségének vizsgálata azt mutatta, 
hogy 2015-ben az első öt hírben – ami kiemelt figyel-
mi zónának számít – részesedésük jelentős mértékben 
emelkedett a megelőző évhez képest a két kereskedelmi 
televízió hírműsoraiban (TV2: 24,6% vs. 31,4%; rTl klub: 
28,6% vs. 34,9%). a műsoregységek hosszának mediánja 
(középértéke) mind az RTL Klub Híradójában, mind a Tények 
esetében meghaladta a két percet. 55. táblázat

55. táblázat: A bűncselekményekről szóló műsoregységek gyakorisága, hosz-
sza, műsoridejének aránya és mediánja a hírműsorok első öt hírében, 2015-
ben (esetszám, másodperc és százalék)

 n mp % mp

Tények 
(TV2) 592 81 912 31,4 148

rTl 
klub 
Híradó

642 73 519 34,9 124

Class 
Fm 
hírek

90 3 188 4,1 30

Fontos értékelési szempont, hogy a híradók a műsor 
elején és/vagy végén megjelenő felvezetésekben, ösz-
szefoglalókban szerepeltetnek-e bűnügyi beszámolókat, 
még inkább kihangsúlyozva ezen ügyek jelentőségét. 
a két kereskedelmi televízió azonos gyakorisággal jele-
nítette meg a bűncselekményekről szóló híreket aján-
lóiban, összefoglalóiban. az RTL Klub esetében jelentős 
mértékű visszaesés volt tapasztalható (22,6% vs. 14,1%). 
a legalacsonyabb részesedést pedig a Class FM-nél mérte 
a hatóság. 56. táblázat

56. táblázat: A bűncselekményekről szóló műsoregységek hangsúlyozottsága, 
2015-ben (esetszám, százalék)

 nem hangsúlyozott Hangsúlyozott

 n % n %

Tények 
(TV2) 1665 85,8 276 14,2

rTl 
klub 
Híradó

1091 85,9 179 14,1

Class 
Fm 
hírek

362 98,4 6 1,6

a hírműsorokban megjelenő bűncselekményeket négy 
csoportba sorolta a hatóság, amelyek a következők vol-
tak: gyilkosság, erőszakos bűncselekmény (rablás, testi 
sértés, állatkínzás stb.), nem erőszakos bűncselekmény 

a törvényben előírt határt egyik médiaszolgáltató hír-
műsora sem lépte át a vizsgált időszakban. a Tények adá-
saiban az ilyen típusú beszámolók előfordulása 2014-hez 
képest drasztikusan visszaesett (21,8% vs. 17,5%). 2015-
ben mindössze három hónapban haladta meg a bűncse-
lekmények prezentációja a 20 százalékot, a legmagasabb 
értéket októberben érte el (23,3%). az RTL Klub Híradójában 
2015-ben is folytatódott a bűnügyi beszámolók részese-
désének csökkenése (13,9% vs. 12,5%), 20 százalék fö-
lötti eredményt egyik hónapban sem ért el. a Class FM 
esetében a kérdéskör közel felére esett vissza (10,2% vs. 
5,6%). a kedvező trend ellenére is leszögezhetjük, hogy 
a két piacvezető kereskedelmi televízió hírműsoraiban 
továbbra is meghatározó a bűnözés témaköre, ami első-
sorban azzal magyarázható, hogy e műsorok szerkesztői 
a képes beszámolókkal nagyobb hatást tudnak gyakorolni 
a befogadókra. 54. táblázat

54. táblázat: A bűncselekményekről szóló műsoregységek gyakorisága, 
hossza és műsoridejének aránya a hírműsorokban, 2015-ben (esetszám, 
másodperc és százalék)

nem jelenik meg 
bűncselekmény Megjelenik bűncselekmény

n mp % n mp %

Tények 
(TV2) 9125 1 106 977 82,5 1941 235 089 17,5

rTl klub 
Híradó 8394 888 150 87,5 1270 126 907 12,5

Class Fm 
hírek 5258 246 282 94,4 368 14 698 5,6

18. ábra: A bűncselekményekről tudósító híradások aránya havi bontásban, 
2015-ben (a műsoridő százalékában)
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a külpolitikai és az eU-s témákban (33,2%), valamint az 
egészségügy helyzetét bemutató anyagokban (30,3%) 
domináltak, kisebb mértékben a kormány működéséhez 
kapcsolódtak (16,8%). a romák jóval többször (1336 eset-
ben) jelentek meg, médiabeli bemutatásuk más jellem-
zőkkel rendelkezett, mint a többi csoporté. leggyakrabban 
(21,7%) közéleti botrányok kontextusában, valamint a bal-
esetekről, természeti katasztrófákról szóló tudósítások-
ban (17,9%), illetve a bűnözéssel összefüggésben (17,7%) 
tűntek fel. a magyarországon politikai, gazdasági célból 
tartózkodó migránsok (összes megjelenés 4218, az előző 
évi 49 eset után) esetében a külpolitika és az európai Unió 
kontextusában való reprezentáció volt a legerőteljesebb 
(59,5%). emellett elsősorban a kormány működésének té-
makörében (20,1%) jelentek meg. rendkívül nagy változás 
ez a korábbi évek méréseit tekintve, amikor a fenti csoport 
bemutatásánál kirívóan magas arányban (2014-ben pl. 
61,2%-kal) a bűnözés kontextusa dominált. a migráció 
által érintettek után a határon túli magyarok szerepeltek 
leggyakrabban (1678). esetükben a legkiemeltebb téma 
a külpolitika és az európai Unió (38,6%) volt, de jelentős 
arányban szerepeltek a megemlékezések, ünnepnapok, 
egyházak, kultúra kérdéskörében (19,1%), valamint a kor-
mány működését érintő híradásokban is (18,8%). a mi-
noritásokat az egyes műsortípusok különböző arányban 
és témákban jelenítették meg. a közszolgálati híradók 
a migránsok mellett leggyakrabban a határon túli magya-
rok csoportjaival foglalkoztak, elsősorban a külpolitikai és 
eU-s ügyek ismertetésekor. a kereskedelmi és a közéleti 
hírműsorokban a migránsokat leszámítva legtöbbször 
a romák szerepeltek, előzőekben főként a balesetekről, 
természeti katasztrófákról, valamint a bűnözésről szóló 
tudósításokban, utóbbiakban pedig a közéleti botrányokat 
ismertető anyagokban.

Fogyatékkal élők
a fogyatékkal élők médiabeli megjelenése minden műsor-
típusnál minimális volt: összességében 0,3 százalék, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyatékkal élők a ma-
gyar médiafogyasztók számára továbbra is „láthatatlanok” 
maradtak. a különböző műsortípusokon belül a legmaga-
sabb megjelenési arányt a kereskedelmi hírműsorokban 
mutatták (0,5%), míg felbukkanásaik legkevésbé a ma-
gazinműsorokban voltak kimutathatók (0,1%). médiabeli 
reprezentációjuk különösen éles kontrasztra utal a teljes 
népességen belüli arányukkal összevetve, amely (a 2011-
es népszámlálás adatai szerint) 4,6 százalék. a szóban 
forgó csoporton belül a legmagasabban reprezentált 
közösség a testi fogyatékkal élőké volt 52 százalékkal. 

nemzetiségek
a nemzetiségi szereplők (ideértve a magyarországon tar-
tózkodó külföldieket is) 3,4 százalékos arányban jelentek 
meg a vizsgált műsorokban, leggyakrabban a közszolgá-
lati híradókban (4,2%), legritkábban a kereskedelmi mé-
diaszolgáltatók híradásaiban (2,6%). e csoportokon belül 
a korábbi években tapasztalt reprezentációs arányok – az 
európát és magyarországot is elérő menekülthullám miatt 

– szélsőségesen megváltoztak. a kategórián belül a ko-
rábban mért 1 százalék körüli eredményekkel szemben 
2015-ben minden műsortípusban a bevándorlók, migrán-
sok megjelenései domináltak (50,7%). a csoport tagjai leg-
gyakrabban a magazinműsorokban szerepeltek (61,6%), 
legkevésbé – de még mindig meghatározóan – a keres-
kedelmi híradásokban (47,7%). érdemes ugyanakkor meg-
jegyezni, hogy a reprezentációk elsöprő többsége nem 
a magyarországon élő, itt letelepedő, hanem az országon 
átvonuló migránsokat érintette.

az egyes médiatartalmakban való megjelenésük a ko-
rábbi évek tapasztalatai szerint alakult, tehát az egy-
máshoz viszonyított szereplési arányuk jelentősen eltért 
médiaszolgáltató-típusonként és műsoronként. a köz-
szolgálati és közéleti hírműsorokban, valamint a maga-
zinműsorokban a határon túli magyarok megjelenítése 
volt jelentős (31,8%, 20,2%, illetve 20,3%). a kereskedel-
mi híradókban a nemzetiségi szereplők számára allokált 
megjelenések 39,5 százalékát a romák prezentációja 
tette ki. a közéleti hírműsorokban a romák képviselői 
23,4 százalékban – azaz nagyságrendileg a határon túli 
magyarokkal azonos arányban – voltak láthatóak. a ma-
gazinműsorok 6,7 százalékban jelenítették meg a roma 
szereplőket. az összesített műsortípust tekintve a hatá-
ron túli magyarok 21,4 százalékos, a romák 17,9 százalé-
kos, míg a hazai nemzetiségek 2,7 százalékos szereplési 
arányt értek el. a hazai nemzetiségi csoportok mellett 
viszonylag jelentősnek mondható a valamilyen gazda-
sági célból (általában magyarországon dolgozó külföldi 
munkavállalóként, cégvezetőként) itt élők csoportjának 
reprezentációja (7,3%).

a migránsokon kívül minden csoport látványos csök-
kenést mutatott a korábbi évekhez képest, ugyanakkor 
figyelembe kell venni, hogy itt nem abszolút számokról, 
hanem belső arányokról van szó, amit a migránsok sze-
repléseinek drasztikus emelkedése magyaráz. abszolút 
számokban tekintve a különböző kisebbségi csoportok 
megjelenései nagyságrendileg a korábban mértekhez 
voltak hasonlóak.

az összes vizsgált műsorban a hazai nemzetisé-
gek (összes megjelenés: 208) szereplései elsősorban 

(24,9%) reprezentálták a helyi szervezeteket, az átlagos 
érték ennél a csoportnál 15,7 százalék volt. az összes 
médiaszolgáltatót és műsortípust tekintve jelentős sze-
replési lehetőséget kaptak az egyházak civil szervezetei 
(13,9%), valamint a külföldi civil szervezetek magyaror-
szági intézményei (13,6%). az előző évekhez hasonlóan 
alig jutottak megjelenéshez a fogyatékkal élők (2,1%) és 
az lmBT-közösségek (0,7%).

a gazdasági szereplőkön belüli megjelenési arányok 
a korábbi mérésekkel megegyezően a tercier szféra kie-
melten magas, átlagosan 78,5 százalékos reprezentá-
cióját mutatták. az ipar és a mezőgazdaság képviselői 
ehhez képest jóval kevesebb szerepléshez jutottak (13%, 
illetve 8,5%).

Inaktív társadalmi csoportok
a társadalom munkaerőpiaci szempontból inaktív cso-
portjai között a fiatalok (gyerekek, óvodások, tanulók) je-
lentek meg a legtöbbször (62,3%). mellettük jelentős mé-
diareprezentációval rendelkeztek a nyugdíjasok (33,7%). 
a munkanélküliek megjelenése minimális, összességében 
0,9 százalék volt, hozzájuk képest a hajléktalanok is töb-
bet (3,1%) szerepeltek. az inaktív társadalmi csoportok 
reprezentációja a megjelenések témáját tekintve rend-
kívül eltérő volt. a vizsgált műsorokban legtöbbször (4201 
esetben) a gyerekek és diákok csoportjához kapcsolódó 
hírek jelentek meg. ezek között a leggyakrabban feldol-
gozott téma a megemlékezések, ünnepnapok, egyhá-
zak, kultúra kérdéskörei (17,7%), a balesetek, természeti 
katasztrófák (16,1%) és a bűnözés (12,6%) volt. a másik 
viszonylag gyakran szereplő csoportnak a nyugdíjasok 
számítottak, összesen 2245 megjelenéssel. leginkább 
(20,9%) a balesetekről, természeti katasztrófákról szó-
ló tudósításokban, valamint a bűnözés kontextusában 
(20,4%) bukkantak fel. emellett magas arányban (11,1%) 
jelentek meg a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, 
kultúra témakörei kapcsán is. a magyarországi hajléktala-
nokkal összesen 247 alkalommal foglalkoztak a műsorok, 
ők elsősorban a civil szféra ügyeiről szóló hírekben (26,3%), 
valamint az egészségügy helyzetét érintő anyagokban 
(24,3%) szerepeltek, megjelenéseik 10,5 százaléka a kor-
mány működésének bemutatásáról szólt. munkanélküliek 
89 alkalommal jelentek meg a műsorokban (2013-ban ez 
a szám 200, 2014-ben 114 volt). reprezentációik 34,8 
százaléka a kormány működésével, 16,9 százaléka köz-
életi botrányokkal kapcsolatban, 14,6 százaléka pedig 
a pártpolitika kontextusában tűnt fel.

társadalomban elfoglalt helyét. megmutatja-e őket, vagy 
„láthatatlanok” maradnak, bemutatásuk sokoldalú-e, és 
tükrözi-e az egyes csoportokon belüli sokféleséget, vagy 
a megjelenések témájának többsége alapján sztereotipi-
zált, homogenizált-e a róluk közvetített kép?

2.1. A vizsgálat mintája
a vizsgálat az alábbi médiaszolgáltatókra, illetve műso-
rokra terjedt ki: M1: Híradó (esti), ma reggel, este; Duna TV: 
Híradó; MR1 180 perc, Déli krónika, esti krónika, Ütköző; 
TV2: Tények, mokka; RTL Klub: Híradó; Class FM: Hírek; ATV: 
Híradó, egyenes beszéd; Hír TV: Híradó 21, magyarország 
élőben; Echo TV: Híradó. a hatóság a műsorszámokat min-
den megjelenésük alkalmával vizsgálta.

2.2. Médiareprezentáció
a vizsgált társadalmi csoportok megjelenési aránya a min-
tába került műsorok összességében 17,2 százalék volt. 
ezen belül leginkább a kereskedelmi médiaszolgáltatók 
hírműsorai szerepeltették leggyakrabban őket, összes-
ségében 20,1 százalékban. a profitorientált médiumokat 
követték a közéleti hírműsorok programjai (17,5%), majd 
a közszolgálati híradók (15,8%), végül a politikai magazin-
műsorok (12,2%). az eredmények minimális (12% körüli) 
növekedést mutatnak 2014-hez képest. a kiemelt cso-
portokon belüli arányokat tekintve minden médiaszolgál-
tatónál és műsortípusban a gazdasági élet szereplői jelen-
tek meg leggyakrabban, összességében 46,3 százalékban. 
a nemzetiségek intézményeinek megjelenései 0,9 szá-
zalékot tettek ki, a legmagasabb arányt (1,7%) a közéleti 
hírműsorokban érték el. az egyházak 3,2 százalékhoz ju-
tottak, legnagyobb arányban a közszolgálati hírműsorok-
ban (5,1%), legkevesebbet a kereskedelmi hírműsorokban 
(1,6%) szerepeltek. jelentős médiamegjelenéshez jutot-
tak az inaktív társadalmi csoportok (18,5%), a civil (17,9%) 
és a szakszervezetek/érdekvédelmi szervezetek (13,1%). 
érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az utóbbi két 
kategória szereplőinek megjelenései a korábban tapasz-
talt visszaesés után az előző évhez képest minimálisan 
növekedtek (a civilek 16,7 százalékról 17,9 százalékra, 
a szakszervezetek/érdekvédelmi szervezetek 11,3 száza-
lékról 13,1 százalékra). a kategórián belül a szakszerve-
zetek és az érdekvédelmi szervezetek közötti megoszlás 
22,9-77,1 százalék volt, ami a korábbi évek átlagához 
hasonló eredménynek számít. a civil szervezetek közül 
elsősorban (54%) az országos társulások szerepelhettek 
gyakrabban a vizsgált műsorokban. a korábbi mérések-
hez hasonlóan a kereskedelmi híradók a civil szférával 
foglalkozó híregységeiken belül kiemelkedően magasan 
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a termékmegjelenítéssel kapcsolatos információkat is. 
az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszol-
gáltatások reklámozási gyakorlata, illetve hatékonyabbá 
vált a kereskedelmi üzenetek bemutatására vonatkozó 
jogszabályok betartásának ellenőrzése is.

Reklámanalízis
a hatóság a reklámanalízisében a televíziókban első al-
kalommal publikált ún. premier reklámokat veti alá tar-
talomelemzésnek. a 96 szempont alapján nyert adatok 
nemcsak a spotok elemi jellemzőit fejezik ki, hanem szá-
mos tartalmi karakterisztikára is rámutatnak (például 
a reklámozott termék származási helyére, célcsoport-
jára, a népszerűsített termék/szolgáltatás becsült árára 
és szlogenjére).

2015-ben 29 audiovizuális médiaszolgáltató 5313 új-
ként közreadott reklámspotjának elemzésére került sor. 
a legnagyobb „reklámterhelés” az év végi, szeptember és 
december közötti, valamint a tavaszi, márciustól júniusig 
terjedő intervallumban jelentkezett, míg a legkevesebb 
reklámfilmet az év elején, illetve a nyári „uborkaszezon-
ban” szerkesztették adásba.

20. ábra: Az új reklámok számának megoszlása havi bontásban (db)

a reklámfilmek első adásba szerkesztésének időpontja az 
esetek csaknem 60 százalékában reggel 6 és 10 óra közé 
esett. annak ellenére, hogy hagyományosan az esti, 1822 
óra közötti műsorsáv számít a legnézettebb időszaknak, 
a reklámok megjelenésszáma is ebben a terminusban volt 
a legmagasabb. a jelenség valószínűsíthető magyaráza-
ta szerint a reklámkampányokkal kapcsolatos szerződé-
sekben általában a kívánt elérésszámot határozzák meg, 
ezért kevésbé lényeges az első adásba kerülés időpontja.

0

100

200

300

400

500

600

dec.nov.okt.szept.aug.júl.jún.máj.ápr.márc.febr.jan.

340
370

484

439
464 459

398
381

488

553

471 466

viszonyítva kisebb változásokat regisztrált a hatóság. 
a kivétel a magyarországon valamilyen politikai, gazda-
sági célból tartózkodó migránsok megjelenéseinek ugrás-
szerű növekedése volt, aminek magyarázata a 2015-ben 
magyarországot is elérő európai menekültválság. a vál-
tozást jól szemlélteti, hogy míg a szóban forgó csoport 
tagjai 2014-ben összesen 49 alkalommal kerültek a vizs-
gált műsorokba, ez a szám 2015-re 4218-ra emelke-
dett. Nagyot változott az is, hogy a migránsok milyen 
témákban kerültek képernyőre: míg a korábbi években 
megjelenéseiknél a bűnözés kontextusa dominált, addig 
2015-ben elsősorban külpolitikai és eU-s témák kapcsán 
szerepeltek.

a migrációs hullám által érintettek reprezentációinak 
növekedése általában a nemzetiségi szereplők gyakori-
ságát is megemelte (a 2014-ben mért 2,1%-ról 3,4%-ra). 
e csoport tagjai továbbra is a közszolgálati műsorokban 
produkálták a legmagasabb szereplési arányt (4,2%). ezzel 
összefüggésben a nemzetiségeken belül az egyéb sze-
replők megjelenési aránya a korábbi évek eredményei-
hez képest kivétel nélkül csökkent. az összesített műsor-
típust tekintve a határon túli magyarok 21,4, a romák 
17,9, a hazai nemzetiségek 2,7 százalékos arányt értek el. 
a fogyatékkal élők a korábbiakhoz hasonlóan elsősorban 
valamilyen egészségügyi témához kapcsolódva kerültek 
a műsorokba. az egyházak közül leggyakrabban a katoli-
kus jelent meg. a vallási közösségek elsősorban a meg-
emlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra témájában 
kerültek terítékre, a zsidó hitközségek képviselői ezenkí-
vül a nem közéleti botrányok kontextusában is gyakran 
kaptak nyilvánosságot. a korábbi évekhez hasonlóan (a 
migránsoktól eltekintve) továbbra is a határon túli ma-
gyarok szerepeltek a legnagyobb számban a műsorokban. 
esetükben a leggyakoribb kontextus a külpolitika és az 
európai Unió témája volt.

3. A KERESKEDElMI KÖZlEMÉnYEK 
(REKlÁM, MÉDIASZOlGÁlTATÁS ÉS 
MŰSORSZÁM TÁMOGATÁSA, IllETVE 
TERMÉKMEGJElEnÍTÉS) KÖZZÉTÉTElI 
GYAKORlATA
az NmHH a hatósági ellenőrzései során figyelemmel 
kíséri a kereskedelmi üzeneteket, különösen azok tar-
talmi, mennyiségi és formai mutatóit. a hatóság 2012 
januárjától kezdődően folyamatosan regisztrálja és adat-
bázisba rendezi a premier reklámok mellett a médiaszol-
gáltatások és a műsorszámok támogatásával, illetve 

érintő beszámolókban (56%), majd a kormány működését 
(14%) és a civil szféra ügyeit (13,3%) tárgyaló híradásokban. 
az lmBT reprezentánsai 61 esetben kerültek a műso-
rokba, legkiemeltebb témájuk az egészségügy helyzete 
(54,1%), valamint a közéleti botrányok és a kormány mű-
ködése (egyaránt 11,5%) volt.

Egyházak
a magyarországi egyházak képviselőin belül katolikus, 
református, evangélikus, zsidó, valamint egyéb kategó-
riákat képeztünk. leggyakrabban (47,4%) a katolikusok 
képviselői szerepeltek, őket a zsidó hitközségek (26,9%), 
a reformátusok (9,7%), majd az evangélikusok (7%) követ-
ték a sorban. az összes többi vallási közösség reprezen-
tánsainak összesen 9 százalék megjelenés jutott. További 
figyelemre méltó adalék, hogy míg a közszolgálati hírmű-
sorokban a katolikus egyház képviselői az átlagnál maga-
sabb arányt értek el (55%), addig a magazinműsorokban 
a katolikusok és a zsidó hitközségek azonos arányban 
jelentek meg (36,5%). az egyházak médiareprezentációja 
a megjelenések témáját tekintve – az „egyéb” közössé-
geket kivéve – meglehetősen egysíkú volt tematikailag: 
a hagyományos keresztény egyházak megjelenítésénél 
egyöntetűen dominált a megemlékezések, ünnepnapok, 
egyházak, kultúra tematika (katolikus: 51,9%; református: 
62,6%; evangélikus: 54,7%). a fentiek mellett a katolikusok 
képviselői külpolitikai témákban (16,8%), az evangélikusok 
a civil szféra (14,7%) és a külpolitika (10,5%) kontextusában 
kerültek az éterbe még említésre méltó arányban. a zsidó 
hitközségek képviselői is messze a leggyakrabban a meg-
emlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra témában 
szerepeltek (38,7%). Utóbbiak reprezentánsai számot-
tevően jelentek meg a nem közéleti botrányokat (13,1%), 
valamint a kormány működését ismertető tudósításokban 
is (10,8%). a fenti egyházakkal szemben az „egyéb” val-
lási közösségek elsősorban (19,3%) a külpolitika, a nem 
közéleti botrányok (17,6%), valamint a megemlékezések, 
ünnepnapok, egyházak, kultúra kontextusában (16,8%) 
képviseltették magukat.

A férfi-nő megoszlás
a nemek megjelenési arányai továbbra is közel négyötö-
dös többséget mutattak a férfiak javára. a nők legtöbbet 
(29,7%) a kereskedelmi hírműsorokban, legkevesebbet 
(14,1%) pedig a magazinműsorokban szerepeltek.

Összegzés
a vizsgált társadalmi csoportok összes megjelenésének 
arányaiban – egy hangsúlyos kivétellel – az előző évhez 

mellettük az értelmi, valamint az érzékszervi fogyatékkal 
élők tették ki az összes, csoportba tartozó szereplő 19,5, 
illetve 19,2 százalékát. médiareprezentációjuk rendkívül 
egysíkú volt: legnagyobb részük (26,8%) az egészségügy 
helyzetét bemutató témák tárgyalásához kötődött. emel-
lett gyakran szerepeltek közéleti botrányokat bemutató 
tudósításokban (16,8%).

Civil szervezetek
a civil szervezetek képviselői 3,1 százalékos arányban je-
lentek meg a vizsgált műsorokban, leggyakrabban (3,3%) 
a közéleti hírműsorokban, legritkábban pedig (2,9%) a köz-
szolgálati hírműsorokban. az egyes civil szervezetek egy-
máshoz viszonyított szereplési arányai műsortípusonként 
jelentős különbségeket mutattak. ezzel együtt elmondha-
tó, hogy mindenhol az országos szervezetek domináltak 
49,4 és 62,4 százalék közötti arányban, összességében 
54 százalékos megjelenéssel. őket követték a helyi szer-
vezetek 15,7, az egyházak civil szervezetei 13,9, illetve 
a külföldi civil szervezetek magyarországi intézményei 
13,6 százalékkal. a fogyatékkal élők 2,1, az lmBT pedig 
0,7 százalékkal osztozott a civileknek szánt műsoridőből. 
érdemes megemlíteni, hogy az átlagnál jóval nagyobb 
arányban szerepelhettek a helyi szervezetek a keres-
kedelmi, az egyházi szervezetek pedig a közszolgálati 
híradókban (24,9%, illetve 23,0%). az egyes civil szerve-
zetek médiareprezentációjában a megjelenések témáját 
tekintve jelentős különbségeket regisztráltunk. az orszá-
gos szervezetek (összes megjelenés: 4134) elsősorban 
a kormány működését (17%), a külpolitikai ügyeket (16,5%), 
valamint a civil szféra történéseit (11,6%) bemutató tudó-
sításokban szerepeltek. az egyházi civil szervezetek (ösz-
szes megjelenés: 1197) elsősorban a civil szféráról szóló 
hírekben (41,4%), külpolitikai és eU-s ügyekről (26,9%), 
illetve a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kul-
túra kérdéskörében (10,8%) jelentek meg. a helyi civilek 
egyrészt kevesebb alkalommal (1174 esetben) kerültek 
képernyőre, másrészt médiabeli bemutatásuk más jel-
lemzőkkel bírt, mint az előző csoportoké. leggyakrabban 
belpolitikai ügyek tárgyalása kapcsán (17,2%), továbbá 
a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra kon-
textusában (15,6%), valamint a civil szféra ügyeit bemutató 
(14,5%) témákban tűntek fel. 1089 esetben jelentek meg 
a külföldi civil szervezetek magyarországi intézményei, 
leggyakrabban külpolitikai és uniós (23,5%), valamint ci-
vilek ügyeket (22,3%) ismertető témákban, továbbá a kor-
mány működésének kontextusában (15,6%). a fogyatékkal 
élőket képviselő szervezetekkel 150 esetben találkoz-
hattak a nézők, hallgatók, elsősorban az egészségügyet 
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üzenetek többsége (122 038 eset) álló inzerten jelent 
meg, és csak kisebb részük (55 567 eset) tartalmazott 
mozgó, figyelemfelkeltő megoldásokat.

a szponzorációra legtöbbet költő szektornak az év 
első felében az ipar/mezőgazdaság számított (köszön-
hetően az időjárás-jelentések mellé társult építőipa-
ri cégek aktivitásának), a második fél évben azonban 
a szolgáltatás volt az iparági favorit, melynek sikerét 
a vendéglátóhelyek által felajánlott voucherek és a nye-
reményként felbukkanó, sokféle kulturális eseményre 
szóló jegyfelajánlások alapozták meg. a legtöbb támo-
gató céget vonzó műsorszám a TV2 Több mint testőr 
c. programja volt. a népszerű egészségmagazin meg-
határozó brandként van jelen a médiapiacon, továbbá 
a TV2-csoport többi adóján is felbukkan a műsor mu-
tációja. 58. táblázat

a hatóság 2015 I. fél évében 1470, a II. félévben 1554-
féle támogatói üzenetet regisztrált. az analízissel érintett 
médiaszolgáltatásoknál egyöntetűen a klasszikus, azaz 
a támogatott műsorszám előtt, után vagy azzal azonos 
időben megjelenő támogatói üzenetek (138 689, 80%) 
uralták a képernyőt. Díj- és nyereménytárgy biztosításáról 
28 507 (16%) üzenet informált, emellett mintegy húsz-
féle, főként edukációs, illetve ismeretterjesztő tartalmú, 
átlagosan 60 másodperces miniprogramot (4898, 3%) 
jegyzett fel az NmHH. Névszponzoráció mindössze négy 
műsorcímhez kapcsolódott. a siketek és nagyothallók 
számára készült feliratozást kilenc esetben támogatták. 
59. táblázat

Médiaszolgáltatások és műsorszámok támogatása
a támogatási gyakorlatot feltáró 2015-ös vizsgálat sta-
bil szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos 
kereskedelmi (rTl klub, TV2) médiaszolgáltatások voltak. 
a közszolgálatiak közül az m1 ugyancsak főszereplő volt 
a korábbi összesítésekben, azonban a médiaszolgálta-
tónál bekövetkezett tematikaváltás miatt 2015 első ne-
gyedévében az m1, a második negyedévtől kezdődően 
pedig a Duna TV műsorkínálata került tárgylemezre. 
a vizsgálati minta kiegészült továbbá – nézettség és pe-
netráció alapján – az aTV, a life Network, az m2/Pető-
fi TV, az m4, a Sport1, a Story4, a Viasat3, a Viasat6 és 
a Viva televíziókkal, amelyek szponzorációs tevékenysé-
gét egy-egy hónap erejéig követte figyelemmel a hatóság.

a félévenként frissülő panelszerű adatok szerint éves 
összesítésben a szondázott audiovizuális médiaszol-
gáltatások 2 084 360 percnyi műsoridejében 175 605 
támogatói üzenetet azonosított az NmHH, melyek idő-
tartama 13 461 percet tett ki. a támogatói üzenetek hosz-
sza 1–15 másodperc között alakult, átlagos időtartamuk 
pedig 5 másodperc volt. októberben sugározták a legtöbb 
(17 133 db), januárban pedig a legkevesebb (11 429 db) 
támogatói spotot. a legnagyobb eléréssel rendelkező mé-
diaszolgáltatások közül a TV2 87 484, az rTl klub pedig 
66 126 támogatói üzenetet jegyzett. 57. táblázat

a támogatói spotokat az első fél évben 1076, a második-
ban 1056 cég jegyezte, kommunikációjuk az első hat hó-
napban 437, a másodikban pedig 547 műsorcímre irányult. 
a támogatói kommunikációba csomagolt kereskedelmi 

23. ábra: Az új reklámfilmek megoszlása szektorok szerint (db)

a bemutatott reklámspotok időtartama alapján 2015-ben 
legjellemzőbbnek a 30 másodperces hirdetések számítottak, 
csaknem vizsgálati mintánk egyharmadát tették ki (29%).

24. ábra: Az új reklámspotok megoszlása hossz alapján (százalékban)

a televíziókban analizált új reklámspotok 4,5 százaléka 
a 18 év alattiakat célozta meg, a reklámfilmek negye-
dében kiskorú szereplő is feltűnt, 67 százalékuk pedig 
10 ezer forintnál olcsóbb terméket, illetve szolgáltatást 
népszerűsített. az elemzett hirdetések 5,5 százaléka utalt 
a propagált áru hazai származására, míg a teljes mintá-
nak mintegy 10 százalékában volt észlelhető valamilyen 
vásárlásösztönző gratifikáció (garantált ajándék vagy 
nyereménysorsolás) megjelenése.
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21. ábra: Az új reklámspotok megoszlása idősávonként (százalékban)

a legtöbb elsőként bemutatott reklámspotot a Story 5 
TV műsorában regisztrálta a hatóság (416 db), ezt kö-
vette a TV2 (377 db). a másik meghatározó országos 
kereskedelmi csatorna, az rTl klub, csupán az ötödik 
helyen végzett (311 db) a sorban. a teljes vizsgálati minta 
13 százaléka az utóbbi két médiaszolgáltatóhoz kötődött. 
a közszolgálati televíziók közül az m1 prezentálta a leg-
kiemelkedőbb számadatot (277 db).

22. ábra: Az új reklámok számának megoszlása médiaszolgáltatásonként (db)

a propagált termék vagy szolgáltatás szektor szerin-
ti kategorizálása alapján kimagaslott a kereskedelem 
(1667 db). ezek a reklámfilmek túlnyomórészt (85%) áru-
házláncokat, illetve azokban eladásra kínált termékeket 
népszerűsítettek. a szabadidőszektor (810 db) hirdetései 
elsősorban játékokat (36%) és rendezvényeket (31%) je-
lenítettek meg.
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57. táblázat: A támogatói spotok mennyisége 2015-ben

2015 I. fél év RTl Klub TV2 Duna TV ATV M1 M2 Story4 Viasat3 Viva

január 4769 5454 0 408 798 0 0 0 0

február 5295 6882 0 0 1295 0 0 0 1009

március 5515 8892 757 0 661 0 0 0 0

április 5715 7915 1048 0 0 0 1036 0

május 6012 9035 1058 0 0 0 491 0 0

június 5570 7289 827 0 0 464 0 0 0

2015 II. fél év RTl Klub TV2 Duna TV ATV life 
network M4 Sport Sport1 Viasat3 Viva

július 4405 7041 967 0 1180 0 0 0 0

augusztus 3838 5891 805 0 0 0 0 1235 0

szeptember 5011 6680 666 0 0 0 1665 0 0

október 6456 8032 910 368 0 0 0 0 1367

november 6790 8117 1101 0 0 0 0 0 0

december 6750 6256 991 0 0 888 0 0 0
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műsoridejét vizsgálva. a médiaszolgáltatások műsorpa-
lettájáról 9908 műsorszámot elemzett az NmHH, amely-
nek 64 százalékát az rTl klub, 36 százalékát pedig a TV2 
saját készítésű, illetve megbízásból készült adásai tették 
ki. a vizsgálatba vont programok időtartama 4199 órát 
tett ki, arányuk pedig a teljes műsoridő közel negyedét 
(24%) fedte le. a tárgyévben 26 138 termékmegjelení-
tés szerepelt az elemzett műsorokban, melyből az rTl 
klub részesedése 62 százalékot, a TV2-é 38 százalékot 
jelentett. 2015-ben az rTl klub bátrabban alkalmaz-
ta a termékmegjelenítéssel megvalósított reklámozást, 
mint versenytársa, hiszen a feltárt megjelenítések több 
mint fele (55%) ennél a médiaszolgáltatásnál realizáló-
dott. 61. táblázat

a kereskedelmi közlemények megjelenítésének egyik 
feltétele az egyéb tartalmaktól történő megkülönböz-
tethetőségük, elkülönítésük. a termékmegjelenítéssel 
kapcsolatos mttv.-beli szabályozás nyilvánvaló célja 
a közönség tájékoztatását elősegíteni, hogy tudomása 
legyen arról, hogy a műsorban kereskedelmi üzenettel 
is találkozni fog. a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan 
ezúttal is leszögezhető, hogy a figyelemfelhívó eszköz 
a tárgyévben sem veszítette el a „biztonsági intézkedés” 
jellegét, hiszen az analizált 9908 adásból 5153 tartal-
mazott ténylegesen termékmegjelenítést. a jelenséget 
tovább árnyalja, hogy számos esetben nemcsak a mű-
sorszám elején szerepelt indokolatlanul a figyelmeztető 
felirat, hanem a reklámmegszakítás után és a műsor-
szám végén is. 62. táblázat

60. táblázat: A támogatói spotok mennyiségének, időtartamának és ará-
nyának alakulása 2012–2015 között a legnagyobb eléréssel rendelkező 
televízióknál

A spotok 
mennyisége 

(db)

A spotok 
időtartama 

(perc)

Műsoridőre 
vetített arány 

(%)

RTl Klub

2012 37 986 3 778 0,85%

2013 46 667 3 936 0,89%

2014 56 810 4 429 0,84%

2015 66 126 5 161 0,98%

TV2

2012 50 811 4 314 0,90%

2013 59 314 4 860 0,97%

2014 78 982 6 495 1,24%

2015 87 484 6 624 1,26%

az évenként kimutatható egyenletes növekedés azt sej-
teti, hogy a szponzoráció erősíti pozícióját a kereskedelmi 
üzenetek palettáján, ugyanakkor lassú üteme arra enged 
következtetni, hogy – egyezően a reklámpiaci trendet fel-
táró kutatások prognózisaival – a magukat népszerűsíteni 
kívánó cégek a gyorsabb megtérülés reményében nem az 
alternatív hirdetési metódusokat, hanem inkább a klasszi-
kus kereskedelmi közleményeket helyezik előtérbe.

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi 
televíziók műsoraiban
a félévenként frissülő, panelszerű analízisekben az or-
szágos kereskedelmi televíziók (rTl klub, TV2) termék-
megjelenítési gyakorlatát követte figyelemmel a ható-
ság, a két országos kereskedelmi televízió 17 521 órányi 

szinten 22 126 spot kísérte. az rTl klub műsorpalettá-
járól a Reflektor c. sztármagazin iránt volt a legnagyobb 
(16 333 spot) érdeklődés.

25. ábra: A támogatói spotok mennyisége 2015-ben, műfaj szerint (top 10)

a támogatói üzenetek időtartama az országos kereske-
delmi televíziók éves műsoridejének (rTl klub: 8761 óra; 
TV2: 8760 óra) bázisán 196 óra 26 percet (rTl klub: 86 
óra 2 perc, TV2 110 óra 24 perc) tett ki, amely az rTl 
klubnál a műsoridő 0,98 százalékát, a TV2-nél pedig 1,26 
százalékát fedte le. 60. táblázat
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a fenti metódusok mellett gyakran felbukkantak a tele-
víziók kínálatában a speciális támogatási lehetőségként 
számon tartott szponzorfinanszírozott (AFP) tartalmak. 
ennek a támogatási formának a legfőbb ismérve, hogy 
a támogató nem egy már létező produkcióhoz csat-
lakozik szponzorként, hanem egy új, szórakoztató és 
informatív tartalmat hoz(at) létre azért, hogy azután 
azt támogathassa. ezekben a formátumokban indi-
rekt, könnyen felidézhető módon állítható a történet 
fókuszába a szponzor cége, terméke, márkaüzenete, 
azonban, mint minden támogatói megjelenésre, erre 
a típusra is vonatkozik az a korlát, hogy nem tartalmaz-
hat értékesítésre ösztönző információkat. a szponzor-
finanszírozott műsor volt az Állatőrség, a Babavilág/
Babapercek, a Több mint Testőr, a Nagy vagy!, a Fogyj 
jóllakva!, a Sportos, a Propaganda, a Stahl konyhája, 
a Tűsarok, a Falforgatók, a Konyha ördöge és a Kandász 
Travel-Kalandjárat.

2015-ben a reggeli és szolgáltató magazinokhoz, idő-
járás-jelentésekhez, az ún. event jellegű programokhoz, 
a saját gyártású realitykhez, valamint az ún. infotainment 
műsorokhoz kapcsolódott a legnagyobb volumenű tá-
mogatói kommunikáció. Támogatási szempontból a TV2 
Időjárás-jelentés c. műsora volt az év „favoritja”, hiszen éves 

58. táblázat: A 2015-ös támogatási gyakorlat főbb jellemzői féléves bontásban

Összes szondázott csatorna 2015 I. fél év 2015 II. fél év

leghosszabb támogatói spot 15 másodperc | Várpark Dinnyés – családi belépő (Duna TV, 
Család-barát magazin)

14 másodperc | európa Fit Superior Hotel 
Hévíz (Duna TV, Balatoni nyár magazin)

legtöbbször feltűnő támogatói spot 1919 eset | HUF-BaU építőpontok 1403 eset | HUF-BaU építőpontok

legtöbb támogató céget vonzó műsorszám 96 cég | (TV2, Több mint testőr) 80-80 cég | (rTl klub, reflektor és TV2, 
Több mint testőr)

legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám 11 311 db | (TV2, Időjárás-jelentés) 10 636 db | (TV2, Időjárás-jelentés)

legtöbbször feltűnő támogató cég szerint 2142 eset | Fundamenta-lakáskassza zrt. 3271 eset | (magyar Telekom Nyrt.)

a leghosszabb műsoridőt vásárló cég 5 óra 10 perc | Fundamenta-lakáskassza zrt. 5 óra 3 perc | (magyar Telekom Nyrt.)

legtöbbször feltűnő támogató szektor szerint 15 176 db | (Ipar/mezőgazdaság) 12 868 db | (Szolgáltatás)

59. táblázat: A támogatói spotok mennyisége a támogatói megjelenés típusa szerint 2015-ben

I. fél év II. fél év Összesen

klasszikus műsorszám-támogatás 70 971 67 718 138 689

Díj- és nyereménytárgy-támogatás 13 610 14 897 28 507

miniprogram 2 046 2 852 4 898

Névszponzoráció 1 559 1 943 3 502

Felirattámogatás 9 0 9

61. táblázat: A termékmegjelenítés főbb jellemzői féléves bontásban

Összes vizsgált csatorna 2015 I. fél év 2015 II. fél év 2015 összesen

Teljes műsoridő (óra) 8 698 8 832 17 521

Vizsgált műsoridő (óra) 2 050 2 149 4 199

Vizsgált műsortípus 48 61 –

Vizsgált adások 6 305 3 603 9 908

Termékmegjelenítések
16 251

rTl klub: 9 053
TV2: 7 198

9 887
rTl klub: 5 242

TV2: 4 645

26 138
rTl klub: 14 295

TV2: 11 843

megjelenő márkák rTl klub: 1 063
TV2: 1 097

rTl klub: 1 046
TV2: 1 049 -

leggyakrabban megjelenő márka

rTl klub:
Symbol Budapest (198)

TV2:
Nescafe (279)

rTl klub:
6x6 Taxi (122)

TV2:
Dr. oetker (131)

NIke (416)

a leggyakrabban megjelenő termékosztály Személygépkocsi
1 531

Személygépkocsi
820

Személygépkocsi
2 351

a legtöbb terméket megjelenítő műsorszám 1 506 eset
TV2: Brandmánia

1 325 eset
TV2: aktív

2 746 eset
TV2: aktív
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termékek, amelyeket pusztán a háttérben meghúzód-
va, minden dramaturgiai jelentőség vagy szóbeli említés 
nélkül tettek közzé. a vizsgált időszakban 10 252 (82%) 
termék jelent meg aktív módon, ezzel szemben passzív 
megjelenés csupán 2305 (18%) esetben fordult elő.

29. ábra: A corporate, az aktív, a passzív és a tényleges megjelenési formák 
számának alakulása

az elemzés során a hatóság a tényleges termékmegjele-
nítésben szereplő márka nevének láthatósága szerint is 
differenciálta, hogy az teljes egészében vagy csak részle-
gesen volt-e megtekinthető. az adatok szerint a 12 557 
tényleges megjelenítés többsége a dekódoláshoz szük-
séges összes információt tartalmazta, hiszen több mint 
felük (6838, 54%) márkaneve/terméke többször is meg-
jelent a műsorban, illetve 10 075 (80%) alkalommal teljes 
egészében is látható volt a reklámozott termék.

4. A MAGYAR ZEnE ARÁnYA A RÁDIÓS 
MÉDIASZOlGÁlTATÓK MŰSORÁBAn

Összhangban az uniós szabályozással, a magyar nyelv 
és a kultúra védelmét szolgáló törvényi előírás értelmé-
ben csak a magyar nyelvű, illetve a hazai nemzetiségek 
nyelvén készült művek tartozhatnak a nemzeti kvótába. 
ez a kritérium azonban nem vonatkozik az instrumentális 
művekre, ahol a definíció „a magyar kultúra vagy Magyar-
ország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz 
kapcsolódó kultúrájához” való tartozást helyezi előtérbe. 
a törvény a magyar zenei művek bemutatásával kapcso-
latban mennyiségi kvótát állít fel az éves műsoridő bázi-
sán, és ennek teljesítése – a helyi médiaszolgáltatások 
kivételével – a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokra ró 
kötelezettséget. az mttv. 21. § (1)–(2) bekezdése értelmé-
ben a lineáris rádiós médiaszolgáltatásban a zenei művek 
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Aktív megjelenítés
Tényleges termékmegjelenítés
Corporate típusú megjelenítés

készítésű műsorszámokban felbukkanó termékmegjele-
nítések toplistája nem tükrözte a fenti trendet. éves ösz-
szesítésben a beazonosított termékmegjelenítések közül 
a személygépkocsi, az egyéb szolgáltatás és a férfi-női 
ruházat termékosztály számított favoritnak.

28. ábra: A termékmegjelenítések száma termékosztályok szerint (top 10)

a saját gyártású műsorszámokban történő termékmeg-
jelenítések gyakorlatának mélyrehatóbb bemutatása ér-
dekében a hatóság különbséget tett az ún. corporate pla-
cement és a tényleges termékmegjelenítés között, illetve 
differenciálta felbukkanásukat a cselekményben elfoglalt 
pozíciójuk (aktív és passzív megjelenés) alapján. a corpo-
rate placement típusú megjelenítések igen nagy számban 
fordultak elő a műsorokban. a corporate megjelenítésben 
csak a cég és/vagy márkanév tűnik fel rövid időtartamban, 
az érintett márka az esetek túlnyomó részében nem a rá 
jellemző áru kapcsán, hanem egy attól független reklám-
hordozó eszközön nyilvánul meg (pl. külső helyszíneken, 
különösen kirakaton, portálon, üzletbelsőben és utcaké-
pen, szponzorfalakon, sportmezeken és sporteszközökön 
vagy a küzdőtéren és a palánkon beazonosítható, az adott 
sportághoz a támogatás szintjén kapcsolódó márkák). 
a tárgyévben összesen 13 581 corporate placementet 
azonosított be az NmHH, amely a megjelenítések 52 szá-
zalékát jelentette.

a corporate placement kategóriájába tartozó cégreklá-
mok nélkül, azaz tényleges termékmegjelenítés formájá-
ban éves vetítésben 12 557 (48%) termék jelent meg a két 
televízió kínálatában. a tényleges termékmegjelenítés ha-
tásfoka nagyságrendekkel emelhető, ha a termék aktívan 
bevonódik a produkcióba. a termék feltűnése a műsor-
számban akkor tekinthető aktívnak, ha a szereplők hasz-
nálják, viselik, fogyasztják vagy a beszélgetéseik során 
megemlítik azt. ezzel szemben a passzív megjelenés ese-
tén a márkához kapcsolható termék a háttérben meghú-
zódva, dramaturgiai jelentőség nélkül tűnik fel. az adatok 
tanúsága szerint – a korábbi gyakorlattal összhangban 

– a műsorszámokban egyre ritkábban jelentek meg olyan 

16 924

419
479
532
569
584

613
710

761
834 1 362

Egyéb
Személygépkocsi
Egyéb szolgáltatás
Férfi-női ruházat
Internetes tartalomszolgáltatás
Sportruházat
Egészségügyi szolgáltatás
Étterem-söröző
Mozifilm
Telekommunikációs cég
Kávé
Szépségápolási termékcsalád

2 351

április 12-én (vasárnap) állította fel a rekordját 270 ke-
reskedelmi közleménnyel.

27. ábra: A termékmegjelenítések számának (db) alakulása negyedéves 
bontásban

éves összesítésben kilenc műsorszám „produkált” ezret 
meghaladó esetszámban termékmegjelenítést. az rTl 
klub Brandmánia (2352 megjelenítés), Fókusz (2016), 
4Ütem (1606), reflektor (1564), kalandor (1202) éj-
jel-nappal Budapest (1059), a TV2 aktív (2746), mokka 
(2205) és Stahl konyhája (1195) című műsorait övezte 
kiemelt hirdetői figyelem.

2015 első felében az rTl klub műsoraiban 1063, a TV2 
kínálatában pedig 1097, a második fél évben az előbbinél 
1046, az utóbbinál pedig 1049 brandet/márkát azonosí-
tott a hatóság. éves szinten legtöbbször a Nike (416 meg-
jelenés), majd sorrendben: az adidas (408), a Dr. oetker 
(283), a 6x6 Taxi (281), a Nescafe (279), az electrolux (267), 
a Symbol Budapest (198), a Burn (188), a Telenor (157) és 
a Sziget Fesztivál (132) márkanév szerepelt.

a Nielsen közönségmérés statisztikái szerint 2015-
ben a legtöbb reklámot sorrendben a gyógytermék, az 
élelmiszer-kereskedelem, a hitel-kölcsön, a hipermar-
ket, az egyéb kereskedelem, a mobil-előfizetés és a sze-
mélygépkocsi termékosztály képviselői jegyezték. a saját 
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a tárgyévben a 27-féle magazinműsor, a 10-féle reality és 
a 9-féle játék-vetélkedő mellett 44 sorozat, sportműsor, 
gasztronómiai és ismeretterjesztő műsor, érdekvédelmi 
riport, talentshow és egyéb információt tartalmazó saját 
készítésű műsorszám vizsgálata történt meg, amelyek 
időtartama féléves szinten egyenletesen (2050 óra vs. 
2149 óra) alakult.

26. ábra: A vizsgált műsorórák alakulása médiaszolgáltatásonként, havon-
kénti bontásban

ezzel szemben a vizsgált adások (6305 db vs. 3603 db) 
és a termékmegjelenítések száma (16 251 db vs. 9 887 
db) jelentősen visszaesett az év második felében. a je-
lenség hátterében az áll, hogy a médiaszolgáltatások kí-
nálatában közel harmadával csökkent a saját készítésű 
műsorok száma, illetve az őszi–téli műsorrendbe állított 
új produkciók, különösen a nyolcféle game-show, 374 
adásában a televíziók nem vagy csak kevéssé éltek ezzel 
a reklámozási metódussal.

a termékmegjelenítések mennyiségét tekintve mind-
két televízió esetében érvényesültek a szezonális hatá-
sok: a tavaszi időszak bizonyult a legerősebbnek, hiszen 
a 10 677 kereskedelmi közlemény a tárgyévben feltártak 
41 százalékának felelt meg. érdekes adalék, hogy a leg-
több (393) termékmegjelenítés április 11-én (szombat) 
bukkant fel az rTl klub műsorkínálatában, a TV2 pedig 
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62. táblázat: A figyelemfelhívás és a tényleges termékmegjelenítés kapcsolata

RTl Klub TV2

a vizsgált adások száma db 6305 3603

a termékmegjelenítésre figyelmeztető szöveget tartalmazó műsorok száma és aránya
db 5807 2656

% 92% 74%

a tényleges termékmegjelenítést tartalmazó műsorok száma és aránya
db 3272 1881

% 56% 52%

az eltérés aránya % 36% 22%
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közzétételére szánt évi teljes műsoridő legalább 35 szá-
zalékát magyar zenei művek bemutatására kell fordítani, 
az előírás a közszolgálati és közösségi adók esetében 
50 százalék. További követelmény, hogy a magyar zenei 
művekből álló repertoár éves átlagban legalább 25 szá-
zaléka öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei 
műből vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvétel-
ből kell hogy álljon; ezeknek a szabályoknak az 524 óra 
közötti műsorsávban is teljesülniük kell.

az NmHH a zenei kvóták teljesülésének ellenőrzése-
kor több százezer elhangzási adatot tesz tárgylemezre, 
melyek többsége a médiaszolgáltatóktól kapott önbe-
vallásból nyerhető ki.

63. táblázat: A magyar zene aránya az önbevallással élő országos és körzeti rádiókban (2015)

A médiaszolgáltatás ál-
landó megnevezése Típus

Adatszolgáltatás 2015

Magyar zenei arány 
0–24 h (%)

Magyar zenei arány 
5–24 h (%)

Az 5 évnél nem régebbi 
magyar zenék aránya 

0–24 h (%)

Az 5 évnél nem régebbi 
magyar zenék aránya 

5–24 h (%)

Class Fm kereskedelmi 34,89% 34,31% 74,54% 6,94%

kossuth rádió közszolgálati 47,78% 27,19% n. a. n. a.

Petőfi rádió közszolgálati 27,57% 85,50% n. a. n. a.

Bartók rádió közszolgálati 31,92% 35,47% n. a. n. a.

Dankó rádió közszolgálati 90,05% 24,80% n. a. n. a.

Inforádió közösségi n. a. n. a. n. a. n. a.

mUSIC Fm kereskedelmi 34,64% 27,54% 90,81% 90,68%

Civil rádió közösségi 36,85% 44,11% 14,79% 12,71%

juventus rádió/Sláger kereskedelmi 47,26% 47,09% 28,72% 31,35%

klubrádió közösségi 32,79% 35,55% 53,63% 56,85%

gazdasági rádió/Trend Fm közösségi 57,68% 36,91% 60,28% 59,39%

mária rádió közösségi
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

Tilos rádió közösségi
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

klasszik rádió közösségi 58,22% 54,87% 29,45% 33,50%

lánchíd rádió közösségi 49,03% 45,50% 37,12% 34,15%

rádió Q közösségi 96,16% 94,34% 92,92% 99,94%

Szent István rádió 91,8 közösségi 63,88% 64,26% 15,61% 16,44%

gong Fm kereskedelmi
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

rádió m kereskedelmi 42,42% 36,26% 62,12% 61,09%

ozone Fm miskolc kereskedelmi 13,06% 15,39% 95,60% 94,93%

európa rádió közösségi 54,94% 55,62% 27,72% 25,98%

európa rádió 100,5 közösségi 76,34% 76,34% 20,79% 20,79%

magyar katolikus rádió közösségi 71,30% 70,75% 31,53% 34,07%

64. táblázat: A magyar zene aránya az önbevallással élő helyi rádiókban (2015)

A médiaszolgáltató neve A médiaszolgáltatás 
állandó megnevezése Típus

Adatszolgáltatás 2015

Magyar zenei 
arány 0–24 h (%)

Magyar zenei 
arány 5–24 h (%)

Az 5 évnél nem 
régebbi magyar 

zenék aránya 
0–24 h (%)

Az 5 évnél nem 
régebbi magyar 

zenék aránya 
5–24 h (%)

magyarországi mária rádió 
közhasznú alapítvány mária rádió Bakony közösségi 64,02% 67,56% 46,96% 44,57%

magyar jazz rádió kft. jazzy rádió közösségi 66,00% 58,32% 66,78% 68,88%

mária rádió Frekvencia kft. mária rádió Cegléd közösségi 60,79% 64,25% 57,76% 56,85%

mária rádió Frekvencia kft. mária rádió Celldömölk közösségi 66,11% 70,50% 41,75% 38,36%

magyar katolikus rádió zrt. magyar katolikus rádió 
92,3 mHz közösségi 72,40% 72,01% 34,96% 37,91%

európa rádió Nonprofit kft. európa rádió 94,4 közösségi 70,64% 70,64% 19,07% 19,07%

Friss rádió kft. Fm90 Campus rádió közösségi 52,75% 47,55% 70,67% 72,98%

Plusz rádió kft. győr Plusz rádió közösségi 54,46% 49,76% 56,16% 57,09%

magyar katolikus rádió 
alapítvány Szent István rádió 94,0 közösségi 63,88% 64,26% 15,61% 16,44%

magyar katolikus rádió zrt. magyar katolikus rádió 
102,6 mHz közösségi 70,63% 69,95% 29,53% 31,93%

Halas rádió Nonprofit kft. Halas rádió közösségi 38,26% 36,89% 52,35% 53,06%

európa rádió Nonprofit kft. európa rádió 90,4 közösségi 65,93% 65,93% 20,17% 20,17%

Fekete júlia VÁr Fm rádió kisvárda közösségi 66,49% 58,29% 61,88% 64,93%

mária rádió Frekvencia kft. mária rádió mór közösségi 62,15% 64,51% 59,69% 59,26%

mária rádió Frekvencia kft. mária rádió Pápa közösségi 64,35% 67,96% 45,96% 43,43%

magyar katolikus rádió zrt. magyar katolikus rádió 
101,2 mHz közösségi 70,74% 69,49% 27,41% 30,19%

lánchíd rádió kft. lánchíd rádió Pécs közösségi 66,72% 66,72% 54,50% 54,50%

Sárrét média Bt. Sárrét Fm közösségi
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

mária rádió Frekvencia kft. mária rádió Sárvár közösségi 63,65% 67,22% 68,14% 68,88%

magyar katolikus rádió 
alapítvány Szent István rádió 90,6 közösségi 63,88% 64,26% 15,61% 16,44%

európa rádió Nonprofit kft. európa rádió Fm 100,0 közösségi 67,11% 67,11% 19,50% 19,50%

európa rádió Nonprofit kft. európa rádió 87,9 közösségi 72,97% 72,97% 18,26% 18,26%

lánchíd rádió kft. lánchíd rádió 100.2 közösségi 99,86% 99,86% 36,84% 36,84%

Fehérvár médiacentrum kft. Vörösmarty rádió közösségi 67,38% 66,35% 58,98% 59,14%

Szlovén rádió közhasznú 
Nonprofit kft. raDIo moNoŠTer közösségi 77,07% 77,07% 46,76% 46,76%

médiahíd kft. Híd rádió közösségi 59,42% 63,01% 61,14% 59,97%

Hegyalja média kft. Szent István rádió–Tokaj közösségi 63,42% 64,39% 19,51% 20,66%

magyar katolikus rádió 
alapítvány Szent István rádió 96,4 közösségi 62,48% 63,41% 17,64% 18,61%

magyarországi mária rádió 
közhasznú alapítvány mária rádió Palota közösségi

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

Fm4 rádió kft. mária rádió Völgyhíd közösségi 60,57% 63,86% 56,19% 55,02%

2015-ben az országos és a körzeti rádiók közül négyen 
nem teljesítették a magyar zenei kvótát. az öt évnél nem 
régebbi magyar tételek közreadásában három csator-
na éves produktuma nem érte el a megszabott értéket. 
63. táblázat

a helyi közösségi rádiók túlnyomó többsége teljesítette 
a magyar zeneművek adásba szerkesztésére vonatkozó 
előírásokat, csupán nyolc médiaszolgáltatónál regisztrált 
a hatóság valamilyen hiányosságot. 64. táblázat

a kisközösségi rádiók közül az mttv. előírásait mindössze 
tíz médiaszolgáltató nem teljesítette. 65. táblázat
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5. A REKlÁM, A TElEVÍZIÓS 
VÁSÁRlÁS ÉS A MŰSORElőZETES, 
VAlAMInT AZ AZOK KÖZZÉTÉTElÉT 
JElZő FIGYElEMFElHÍVÁS ÁTlAGOS 
HAnGEREJÉRE VOnATKOZÓ 
REnDElKEZÉS VIZSGÁlATA
a műsorfolyamban a hangerő drasztikus változásai a né-
zők és hallgatók számára zavaróak lehetnek. a „hang-
erőháború” oka és lényege, hogy a dinamikájában komp-
rimált hanganyag felületes megfigyelő számára, illetve 
kedvezőtlen körülmények között hallgatva jobban szól, 
ezért a műsorok előállítói így szerkesztik meg adásai-
kat. Valójában azonban ez a folyamat a hangminőséget 
és a hallgatói élményt is rombolja, ráadásul az extrém 
mértékű dinamikakompresszió („hiperkompresszió”) már 
a figyelemfelkeltés kifejezett vagy ki nem mondott el-
várását sem teljesíti, ellenkezőleg, következtében a hang 
érdektelen, „lapos” lesz (az első „sokk” után a néző, hall-
gató korrigál, a készüléket lehalkítja, utána viszont már 
egyáltalán nem figyel oda). 

az mttv. 33. § (4) bekezdése szabályozza a műsor-
sugárzás útján továbbított televíziós és egyéb média-
tartalmak „befogadókat zavaró” hangerejét, illetve a mé-
diaszolgáltatóktól elvárja, hogy módosítsanak – más 
országokhoz hasonlóan – az alkalmazott hangtechnikai 
módszereiken: „A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett 
reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint a rek-
lám, a televíziós vásárlás és a műsorelőzetes közzétételét 
akusztikus módon jelző figyelemfelhívás átlagos vagy a néző 

és hallgató által érzékelt hangereje nem lehet nagyobb, mint 
a környező műsorszámoké.”

a korábbi évekhez hasonlóan a hatóság által ellen-
őrzött médiatartalmak elemzése és értékelése több lép-
csőben történik. a „hangerőugrások” mérésének motor-
ja a hatóság saját fejlesztésű alkalmazása, a Humanoid, 
amely virtuális hangosságmérő eszközökkel három óra 
leforgása alatt képes egy egész napos műsorfolyamot 
feldolgozni. a program a Nielsen közönségmérés kft. mű-
sorinformációira támaszkodva és azokat megjelenítve 
(kezdési és befejezési időpont, időtartam, cím) folyama-
tosan jegyzi a programszegmensek átlagos hangerejét, 
az eredményeket napi eredményfájlokba rögzíti. az így 
kapott, többszörösen ellenőrzött adatok alapján a ható-
ság a legkirívóbb eltéréseket szűri ki (3, illetve 5,6 lU − 3 
lU statisztikailag a nézők és hallgatók 50%-ánál vált ki 
hangerő-módosítást a vevőkészüléken).

a folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően 2015-
ben csökkent a megállapított normaszegések száma. 
a konzultációk során többen jelezték, hogy komoly erő-
feszítéseket tettek annak érdekében, hogy a múltban 
előforduló problémákat korrigálják. a tavalyi év során 
újabb médiaszolgáltatásokkal bővült a minta, a Sport1, 
illetve a Sport2 csatorna három-három napja is górcső 
alá került havonta.

2015-ben a legtöbb szabálysértést a Sport2 (38 eset) 
és a Sport1 (16 eset) követte el. a harmadik helyen az 
rTl klub állt (9 esettel). a magyar aTV (8 eset) 2014-
hez képest meredeken csökkentette normaszegéseinek 
a számát. 66. táblázat

65. táblázat: A magyar zene aránya az önbevallással élő kisközösségi rádiókban (2015)

A médiaszolgáltató neve A médiaszolgáltatás 
állandó megnevezése

Adatszolgáltatás 2015

Magyar zenei 
arány 0–24 h (%)

Magyar zenei 
arány 5–24 h (%)

Az 5 évnél nem 
régebbi magyar 

zenék aránya 
0–24 h (%)

Az 5 évnél nem 
régebbi magyar 

zenék aránya 
5–24 h (%)

a Tehetséges zenészekért alapítvány Fezen rádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

actor Informatikai és Nyomda kft. Pont rádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

alba regia műsorszolgáltató kft. alpha rádió 56,07% 39,75% 55,65% 62,81%

andrySoft Bt. alfa rádió 62,91% 62,78% 58,38% 58,70%

Borsod-abaúj-zemplén megye Betegeiért 
alapítvány Csillagpont rádió 60,80% 44,70% 23,99% 28,93%

Csőszi Viktor rádió Smile 46,72% 46,61% 77,43% 78,81%

extrém Business kft. rádió Fm 87,8 mHz 53,49% 47,09% 66,19% 76,90%

Fanny-Film kft. rádió Szentendre 60,56% 60,38% 38,05% 39,85%

Fm1 műsorszolgáltató kft. Fm1 rádió 74,21% 73,82% 62,72% 62,65%

gyomaendrőd kultúrájáért egyesület rádió Sun 26,06% 26,62% 17,28% 17,47%

kalló gyula* Code Fm – 88,7
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

kogyilla zsolt Berettyó rádió 63,84% 63,84% 73,66% 73,66%

közösségi rádiózásért egyesület kontakt rádió 69,32% 66,65% 95,18% 94,70%

kulturális életért közhasznú egyesület mustár rádió 54,92% 49,51% 31,69% 30,40%

kunszövetség egyesület karcag Fm 57,03% 57,03% 97,60% 97,60%

lánczos kornél gimnázium Táska rádió 30,68% 16,58% 97,51% 99,03%

mátra média kulturális egyesület maxirádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

média a Belvárosért egyesület Szinva rádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

média Universalis alapítvány első Pesti egyetemi 
rádió 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

mediorix egészségügyi és Szolgáltató Bt. rádió Szarvas 48,65% 35,32% 11,89% 12,15%

Összefogás kisvárdáért egyesület FrISS Fm 41,14% 41,05% 62,58% 62,66%

Piliscsabáért egyesület zöld Hullám rádió 69,90% 69,90% 88,51% 88,51%

rádió Horizont kft. rádió Törökszentmiklós 59,08% 47,84% 24,87% 25,03%

radio Studio kft. Stúdió Fm 96,3
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

Springer krisztina kerepes rádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

Szabó Ferenc rádió Balaton 60,28% 46,26% 69,95% 73,15%

Szombathelyi evangélikus egyházközség CreDo rÁDIÓ 54,33% 54,33% 64,32% 64,32%

Tiszavasvári média egyesület Best of rádió
nem tett eleget 

adatszolgáltatási 
kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

nem tett eleget 
adatszolgáltatási 

kötelezettségének

66. táblázat: A hangerőugrással kapcsolatos normaszegések alakulása (2013–2015)

negyedév ATV M1 M2 Duna TV RTl Klub TV2 Sport 1 Sport 2 Összesen
(negyedév)

Összesen
(éves)

2013. I. 1 1 1 5 6 14

77
2013. II. 1 2 4 3 7 17

2013. III. 2 3 3 2 2 13 25

2013. IV. 16 – – 2 3 – 21

2014. I. 4 – – – – 5 9

57
2014. II. 23 – – – 2 – 25

2014. III. 8 – – – 2 6 16

2014. IV. 7 – – – – – 7

2015. I. 7 – 2 – 2 1 6 16 34

86
2015. II. – – 4 – 1 5 9 15 34

2015. II. – – – 1 2 – 1 7 11

2015. IV. 2 1 – – 4 – – – 7

Összesen 69 6 12 10 26 43 16 38 220
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negyedévtől némi visszaesés volt tapasztalható, az év vé-
géig 39 műsorszám esetében hiányzott a figyelmeztetés 
az ellenőrzött napokon (m4, m1, TV2). az m4 és a TV2 
azon programjainál, amelyek előtt hiányzott a figyelemfel-
hívás, a kötelezettség hatálya alá tartozó műsorszámokat 
100 százalékban akadálymentesítették, vagyis a televíziós 
vásárlási műsorablakokat, a reklámokat és ajánlóblok-
kokat leszámítva gyakorlatilag a teljes műsorfolyamot 
ellátták segédlettel. az akadálymentesített műsorszámok 
előtti figyelemfelhívás funkciója, hogy megkülönböztesse 
a segédlettel ellátott műsorszámokat a többitől, és figyel-
meztesse az érintett nézőket, hogy számukra is elérhető 
program következik. a teljes műsorfolyam akadálymen-
tesítése esetén a figyelemfelhívás értelmét veszti, a se-
gédlet megléte magától értetődőnek tekinthető.

6.4. Műfaji kínálat
2015-ben az akadálymentesített műsorkínálatban két 
tényező eredményezett változást. a köztévék profiljának 
átalakulása következtében nőtt a hír- és a politikai tájé-
koztató műsorok száma, új háttérműsorok jelentkeztek, 
illetve a korábbi műsorok átrendeződtek, és más csator-
nákon voltak megtekinthetők.

2015-től a törvény az akadálymentesítési kötelezett-
séget a korábban megjelölt műsorszámokon túl minden 
közszolgálati célt szolgáló műsorra érvényesítette, ami-
nek következtében szinte minden műfajból több alkotás 
vált hozzáférhetővé a hallássérült nézők számára. a leg-
markánsabb növekedés a sport- és a zenei műsorok terén 
volt érzékelhető, mivel a sporthíreken és az összefogla-
lókon kívül a mérkőzéseket és a versenyeket is felirattal 
ellátva közvetítették. Hasonlóképpen a különböző zenei 
műsorokban az interjúkon és az összekötő szövegeken 
túl a magyar nyelvű dalok szövegeit is feliratozták.

a műsorkínálat összetételét jellemző tendenciák lé-
nyegesen nem változtak a vizsgált periódusban. a köz-
szolgálati médiumok gazdag programkínálattal szolgáltak, 
de a tematikus csatornák is igyekeztek a profiljuk mellett 
egyéb műsorokat is beilleszteni a programjukba. ebben 
az évben is elsősorban sorozatokat, hírműsorokat, gyer-
mekeknek készült produkciókat és mozifilmeket láthattak 
a nézők segédlettel. Ismeretterjesztő, sport- és informá-
ciós műsorok, valamint különböző zenés, prózai szóra-
koztató műsorok szerepeltek még nagyobb arányban az 
akadálymentesített programok között. a meséken és az 
animációs sorozatokon túl a gyermekek számára készült 
ismeretterjesztő, kulturális és vallási műsorokat is felirat-
tal vetítették. a legszínesebb választékot a Duna TV bizto-
sította, míg a legszűkebb repertoárral az m4 rendelkezett.

30. ábra: Az akadálymentesített órák száma csatornánként, napi átlagban

2015-ben a kvótákat a teljes feliratozás kívánalma vál-
totta fel, vagyis minden olyan műsorszámot akadály-
mentesíteni kellett a napi programban, amely megfelelt 
az mttv. 39. § (2) bekezdésében szereplő meghatáro-
zásnak. 2015 elemzett napjain az akadálymentesítendő 
műsoridő 90 százalékát látták el segédlettel a vizsgált 
médiaszolgáltatók.

az év során ellenőrzött 2735 híradó 89,6 százaléka, 
míg az időjárás-jelentések 90 százaléka kapott segédle-
tet. a vizsgált napokon a sporthírek 94,5 százaléka került 
akadálymentesítve képernyőre. (a kereskedelmi tévék az 
ellenőrzött napokon nem sugároztak sporthíreket.) az m1 
és a Duna World híradóinak egy részén a felirat mellett jel-
tolmács is közreműködött. Közérdekű közlemények az m4 
Sport kivételével minden vizsgált csatorna programjában 
szerepeltek, melyekben az információk minden esetben 
írásban, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető 
módon jelentek meg. az m1 és a Duna TV kínálatában 
a fogyatékkal élő személyek számára készített műsorok 
(Esély, Akadálytalanul) minden esetben segédlettel ellát-
va kerültek adásba. a műsorszámok mindegyikén a felirat 
mellett jelnyelvi tolmács is közreműködött. a rendszere-
sen jelentkező magazinok mellett más tematikájú mű-
sorszámokban is láthattak a nézők fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó szegmenseket, amelyeket akadálymentesítve 
sugároztak.

6.3. Figyelemfelhívás
a műsorszámok előtti figyelemfelhívás és teletext-
oldalszám közzétételére vonatkozó előírás betartása az 
első fél évben maradéktalanul megvalósult. a harmadik 
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gyerekcsatorna, valamint egy archív tartalmakat sugárzó 
szolgáltató szerepel.)

a műsorok elemzése meghatározott szempontrend-
szer szerint, egy erre a célra kifejlesztett webes alkalma-
zás segítségével történt. az adatfelvételt kezdetben hat, 
majd a második fél évtől nyolc, távmunkában dolgozó 
hallássérült munkatárs végezte. az ellenőrzés a műsor-
számok formális jellemzőinek (a sugárzás dátuma, idő-
pontja, a médiaszolgáltató neve, a program címe, műfaja) 
rögzítése mellett az alábbi szempontokra fókuszált:

 – akadálymentesítették-e a médiaszolgáltatók a törvényben 
kötelező jelleggel előírt műsorszámokat,

 – minden, az mttv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott 
műsorszámot elláttak-e segédlettel,

 – a teletextfelirattal ellátott műsorszámok előtt 
közzétettek-e felhívást és oldalszámot, illetve

 – megfelelő volt-e a feliratozás, jeltolmácsolás minősége, 
előfordultak-e hiányosságok, hibák?

az év első felében a hét médiaszolgáltatónak összesen 
28 véletlenszerűen kiválasztott napját vizsgálta a hatóság 
minden hónapban. a minta bővülése következtében jú-
liustól nyolc televíziónak összesen 32 napja került nagyító 
alá. az NmHH valamennyi elemzésbe vont csatornán négy 
nap analízisét végezte el a 0 órától 24 óráig adásba kerülő 
műsorszámokra vonatkozóan.

6.2. A vizsgálat eredménye
az év 358 műsornapjának elemzése során 8315 mű-
soróra analízisére került sor, melynek eredményeként 
megállapítható, hogy 2015-ben az ellenőrzött napokon 
vetített műsorszámok 77 százalékát látták el felirattal 
vagy jelnyelvi tolmáccsal a vizsgált médiaszolgáltatók; 
ez az eredmény 9,6 százalékos növekedést jelent a meg-
előző évhez viszonyítva.

Hallássérültek számára is befogadható műsorszámot 
leghosszabb időtartamban a Duna TV adott közre. Vala-
mivel csekélyebb óraszámban kínált segédlettel ellátott 
műsorokat az m4 és a Duna World, továbbá a TV2, az 
m2/Petőfi TV, majd az rTl klub, végül az m3, illetve az 
m1 zárta a sort. a vizsgált médiaszolgáltatók közül az m3 
akadálymentesítette a legnagyobb (89%), az m1 viszont 
a legkisebb (66%) arányban műsorszámait. (az m1, az m2/
Petőfi TV, az m4, a Duna TV és a Duna World, valamint 
a két kereskedelmi televízió 24 órában, míg az m3 átla-
gosan napi 19 órában sugározta műsorait.)

6. A HAllÁSSÉRÜlTEK SZÁMÁRA 
AKADÁlYMEnTESÍTETT 
MŰSORSZÁMOKKAl KAPCSOlATOS 
TÖRVÉnYI ElőÍRÁSOK TElJESÜlÉSE

a médiatanács 1601/2011. (XI. 9.) számú határoza-
ta alapján az NmHH hatósági ellenőrzés keretében havi 
rendszerességgel vizsgálta az mttv. 39. §-ának érvénye-
sülését az országos médiaszolgáltatók programjában. 
a vizsgálat célja a hallássérültek számára készített fel-
iratokkal és a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogsza-
bályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok 
akadálymentessé tételének ellenőrzése volt.

a fogyatékkal élő emberek jogait nemzetközi és ha-
zai törvények szabályozzák. magyarországon ezeket 
a jogokat az alaptörvény, az 1998. évi XXVI. törvény, az 
esélyegyenlőségi törvény, a jelnyelvi törvény és az mttv. 
biztosítja. az mttv. 39. § (2) bekezdése értelmében a köz-
szolgálati és a jBe audiovizuális médiaszolgáltatók min-
den közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírmű-
sorszámot, valamint politikai tájékoztató és fogyatékos 
személyekről szóló műsorszámot kötelesek a hallássé-
rültek befogadását megkönnyítő segédlettel ellátni. Fel-
iratot vagy jelnyelvi tolmácsot kell biztosítaniuk továbbá 
a filmalkotásokhoz, a játékokhoz és a közszolgálati célokat 
szolgáló programokhoz. 2015-től minden fent nevezett 
műsort akadálymentesítve kell közzétenniük. a felira-
toknak a beszéddel szinkronban kell megjelenniük, és 
pontosan kell visszaadniuk az elhangzottakat.

a 2014. decemberi törvénymódosításban megfogal-
mazott előírások az eredeti nyelven közzétett műsorszá-
mok, valamint az élő, nem felvételről sugárzott programok 
akadálymentesítésének szabályozását érintették. a nem 
felvételről közzétett műsorszámokra vonatkozóan köny-
nyítést alkalmazott a törvénymódosítás, tekintve, hogy 
e műsorok esetében észszerűen elvárható módon pon-
tos és szinkronban álló feliratozást írt elő. a műsorban 
elhangzottakat azonban csak akkor lehet rövidített tar-
talmi összefoglaló formájában feliratozni, ha egyébként 
a szövegek terjedelme az elhangzottak követését nem 
tenné lehetővé.

6.1. Az nMHH vizsgálatának módszere
az ellenőrzés öt közszolgálati (m1, m2, m3, Duna TV, 
Duna World) és két kereskedelmi (rTl klub, TV2) média-
szolgáltatás programjára irányult. a második fél évben az 
ellenőrzött csatornák száma – az m4 Sporttal – nyolc-
ra bővült. (a vizsgált médiumok között négy általános 
tematikájú televízió mellett egy hír-, egy sport- és egy 
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6.7. A feliratozás minősége
a feliratozás minősége változó volt az egyes csatorná-
kon. az m1 és az m4 Sport műsoraiban meglehetősen 
sok anomália nehezítette a műsorok követését, míg az 
m2/Petőfi TV, illetve az m3 felirataiban minimális volt 
a hibák előfordulása. az automata beszédfelismerő prog-
ram használata nem oldotta meg problémamentesen 
a nem felvételről közzétett, élő műsorok szöveghű fel-
iratozásának feladatát, mivel a feliratok hiányosak vol-
tak és késtek. zavaróak lehettek a többször megjelenő 
szavak, mondatok, az ugráló feliratok és a duplázódó so-
rok. az anomáliák következtében a beszélgetéseket sok 
esetben nehéz volt követni. az automata beszédfelismerő 
programmal feliratozott időjárás-jelentések átirataiban 
rendszeresen előfordultak a szövegbe nem illő szavak és 
kifejezések, amelyek következtében lényeges információk 
kimaradtak, illetve jelentősen megnehezítették a szöveg-
értést. További hiányosságnak tekinthető, hogy az m1 
a műsorok akadálymentesítését csak 6 óra után kezdte 
meg, vagyis 0 óra és 6 óra között nem látta el segédlettel 
a programokat. az m4 Sport csatornán egyes mérkőzések 
feliratozása igen hiányos volt, nagy szünetekkel követték 
egymást a kiírások. rendszeresen előfordult, hogy a felirat 
megelőzte az eseményt, a mérkőzés egyes történései 
vagy a gólok előbb kerültek szövegesen a képernyőre. 
a mérkőzések, versenyek feliratozására általában jel-
lemző, hogy a lényeges információk tömör mondatokkal 
kiírásra kerülnek, a riporteri kommentár azonban nem, 
ezért a feliraton követve meglehetősen száraz, kevéssé 
élvezetes a közvetítés.

a vizsgált kereskedelmi médiaszolgáltatók (rTl klub, 
TV2) naponta átlagosan 17,6 órányi műsort feliratoztak 
2015-ben, a műsoridő 73,6 százalékát tették elérhetővé 
a hallássérült nézők számára, ezzel az előző évhez ké-
pest 11,8 százalékkal több akadálymentesített műsor-
időt biztosítottak. mindkét televízió segédlettel sugározta 
a hírműsorait, az rTl klub a politikai magazinműsorát 
is felirattal adta közre. a legtöbb akadálymentesített 
műsorszám hazai gyártásban készült, melyeken kívül 
elsősorban amerikai produkciók fordultak elő nagyobb 
arányban. a felirattal vetített műsorszámok előtt 30 eset-
ben hiányzott a figyelemfelhívás és a teletextoldalszám 
megjelölése. a leghosszabb időtartamban sorozatok, 
mozifilmek és hírműsorok kaptak segédletet, majd rea-
lityk, illetve gyermekeknek készült animációk következtek 
a sorban. Sporthírek, fogyatékkal élőknek készített mű-
sorok, politikai reklámok és jeltolmácsolt műsorszámok 
egyik médium programjában sem szerepeltek az ellen-
őrzött napokon. az első fél évben a hiányos és pontatlan 

2015-ben a közszolgálati csatornák (m1, m2/Petőfi TV, 
m3, m4, Duna TV, Duna World) naponta átlagosan tizen-
nyolc órányi programot láttak el segédlettel. a műsoridő 
78 százalékát tették elérhetővé a hallássérült nézők szá-
mára, így az előző évhez képest nyolc százalékkal több 
akadálymentesített műsoridőt biztosítottak. a híradók és 
a sporthírek akadálymentesítése 87,5 százalékban meg-
valósult, míg az időjárás-jelentéseknek és a sporthírek-
nek a 93 százaléka kapott feliratot. jeltolmáccsal ellátott 
műsorszámokat a Duna TV, a Duna World és az m1 adott 
közre, az m2 a gyermekműsorok egy részéhez jelnyelvi 
narrációt biztosított. a felirattal vetített műsorszámok 
előtt nyolc esetben hiányzott a figyelemfelhívás és a tele-
textoldalszám megjelölése. az akadálymentesített prog-
ramok kétharmada magyar gyártásban készült, emellett 
nagyobb arányban jelentek meg európai országokban 
gyártott produkciók is. a leghosszabb időtartamban so-
rozatok, gyermekműsorok és hírműsorok kaptak segédle-
tet, majd az ismeretterjesztő, valamint a sportprogramok 
következtek. mozifilmek, zenei és kulturális produkciók 
szerepeltek még nagyobb arányban a kínálatban. az m1 
és a Duna TV programjában rendszeresen látható volt 
fogyatékkal élő emberek számára készült műsorszám, 
amelyet minden esetben mindkét segédlettel ellátva, hi-
bátlan feliratozással adtak közre. az általános tematikájú 
csatornák színes műfaji spektrummal rendelkeztek, míg 
a tematikus csatornák elsősorban a profiljuknak megfe-
lelő programokat kínáltak. az m2 napközben gyermek- és 
ifjúsági műsorokat sugárzott, az esti műsoridőben pe-
dig mozifilmeket, sorozatokat, illetve ismeretterjesztő 
programokat kínált a szélesebb nézőközönségnek, mely 
műsorokat a Petőfi TV indulását követően a fiataloknak 
készült szórakoztató programok váltották fel. a naponta 
jelentkező és a műsorrend gerincét adó két fő műsorát 
(én vagyok itt, Böngésző: Szabad szörfölés a vizuális vi-
lágban) a csatorna nem tette elérhetővé a hallássérült 
fiatalok számára. az m3 kínálatában az archív felvételek 
közül sorozatok, zenei és szórakoztató műsorok kaptak 
helyet a legnagyobb arányban. az éjszakai műsorsávban 
tematikus csoportokba rendezett archív fotókat vetítettek 
szöveges információval. az m4 Sport a kínálata zömét ki-
tevő sportműsorok mellett hír- és szabadidős műsorokkal 
szolgált a nézőknek. a közszolgálati csatornák átalakulása 
után az m1 ismert műsorai és – az m4 indulásáig – a nép-
szerű sportközvetítések a Duna TV programjára kerültek 
át, tovább gazdagítva az eredetileg is színes repertoárt.

32. ábra: Az akadálymentesített műsorok gyártási hely szerinti megoszlása

az év első hónapjaiban a feliratok minőségében nem 
volt tetten érhető változás, továbbra is előfordult hiány, 
aszinkronitás és tartalmi pontatlanság. márciustól a hi-
bák száma fokozatosan csökkent, a feliratok pontosabbá 
váltak, a nagy terjedelmű hiányok és pontatlanságok szá-
ma minimalizálódott. az élő műsorok korrekt feliratozása 
azonban továbbra sem megoldott, mivel a beszélgetések 
tartalmát hiányos összefoglaló szövegekkel adták visz-
sza, amelyek folyamatos késéssel jelentek meg. a nem 
felvételről közzétett műsorok, stúdióbeszélgetések, hely-
színi tudósítások feliratozására alkalmazott automata 
beszédfelismerő program ugyan elfogadható mennyisé-
gű, de szintén késéssel megjelenő, hiányos feliratozást 
produkált.

31. ábra: Az akadálymentesített műsorok műfaji megoszlása (százalék)

6.5. Jeltolmács
a hallássérült nézők számára nyújtott segítség 99,4 szá-
zalékban feliratot, döntő mértékben teletextátiratot jelen-
tett. az akadálymentesített műsoroknak mindössze 0,6 
százalékán szerepelt jeltolmács. Hírműsorok, parlamenti 
közvetítés, vallási program, társadalmi célú reklám, fo-
gyatékkal élők számára készült érdekvédelmi műsorok 
és sporthírek voltak ezzel a segédlettel megtekinthetők 
a közszolgálati csatornákon, valamint esetenként az 
m1-en az adást záró himnuszt is jelnyelven adták elő 
a szereplők. az m2-n a mesék egy részét és a gyerekhír-
adókat jelnyelvi narrátorok segítségével tolmácsolták az 
olvasni még nem tudó kicsiknek. a kereskedelmi televíziók 
nem sugároztak jelnyelvezett műsorszámot.

6.6. Az akadálymentesített műsorszámok 
származási helye
az akadálymentesített műsorszámok gyártási hely sze-
rinti megoszlása megegyezett a korábbi évek adataival. 
a médiaszolgáltatók legnagyobb megoszlásban hazai 
gyártásban készült műsorokat akadálymentesítettek. 
a magyarországi produkciókon kívül közel azonos része-
sedéssel szerepeltek az amerikai, illetve az európai or-
szágokból importált alkotások.
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Televíziók

1 – A magyar háztartások televíziós ellátottsága és vételi módja

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. ES15

mellékleT: 
méDIaFogyaSzTÁSI aDaTok 
(2014–2015)

átiratok gyakran megnehezítették a szöveg követését, 
majd a második fél évben a feliratozás minősége szá-
mottevően javult. az élő műsorok feliratozását azonban 
a kereskedelmi csatornák sem tudták kellő színvonalon 
megoldani, a műsorokat az elhangzottak tartalmát vázla-
tosan összefoglaló, vagy abból egyes elemeket kiragadó 
feliratokkal látták el, amelyek jelentős késéssel jelentek 
meg. a hiányos feliratok alapján a beszélgetések nem 
mindig voltak követhetőek, és az információk egy része 
nem jutott el a hallássérült nézőkhöz.

Összefoglalva megállapítható, hogy 2015-ben a köz-
szolgálati televíziók és a szabályozás átalakulása alap-
jaiban változtatta meg az akadálymentesített program-
kínálatot. a segédlettel ellátott műsoridő növekedett, 
ezáltal a programok háromnegyede hozzáférhetővé vált 
az érintettek számára. a kereskedelmi csatornák a 2015-
ben életbe lépett normáknak a korábbiaknál jobban meg 

tudtak felelni, ennek eredményeként látványos javulást 
értek el. a műsorszámaikat az elvárásnak megfelelő vagy 
annál nagyobb mértékben akadálymentesítették min-
den ellenőrzött napon. a közszolgálati médiumok gazdag 
programkínálatot biztosítottak, a népszerű műsorokat 
mindegyik médiaszolgáltató igyekezett a hallássérült né-
zők számára is elérhetővé tenni. jelentős eredményként 
könyvelhető el, hogy mind a közszolgálati, mind a ke-
reskedelmi csatornákon megtörtént az élő műsorok fel-
iratozása. az anomáliák száma csökkent, kevesebb volt 
a hosszabb időtartamú hiány vagy aszinkronitás. Ugyan-
akkor a nem felvételről közzétett, élő műsorok felirato-
zása még sok kívánnivalót hagy maga után, mivel az át-
iratok késve és hiányosan adják vissza az elmondottakat. 
Továbbra is megoldásra váró feladat a tartalmában és 
időbeli megjelenésében egyaránt pontos feliratozás tel-
jes körű biztosítása.
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3 – A televíziózásra fordított idő napi átlaga (percben) különböző nézői csoportok körében (ATV10, percben) 
(DVD-, videojáték-, videohasználat nélkül, egész nap)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 

10  ATV (Average Time Viewing)/egy főre jutó nézett idő – A napi tévénézés alakulását mérő mutató jelentése: a célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt.

2 – A háztartások műsorvételi platformmegoszlása

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft. ES15
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4 – A televíziók átlagos napi elérése (RCH11, fő) idősoros bontásban (videocsatorna nélkül, teljes népesség)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 

11  RCH/elért közönség: ez a mutató jelzi, hogy a célcsoport mekkora részét érte el az esemény legalább egy percig, azaz a vizsgált eseményt legalább egy percig nézők számát mutatja.

5 – A magyar nyelvű televíziók megoszlása tematika szerint és az egyes csatornacsoportok közönségaránya 
(SHR%12) (teljes népesség, egész nap)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 

12  Share-SHR%, közönségarány: ez az arányszám mutatja, hogy az esemény ideje alatt az összes tévénézéssel töltött időnek mekkora részét fordították a nézők a vizsgált esemény nézésére.
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6 – A magyar és a külföldi joghatóság alá tartozó televíziók közönségarányának (SHR%) és számának változása 
(teljes népesség, egész nap)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 

7 – A legnézettebb televíziók közönségarányának (SHR%) változása (teljes népesség, egész nap)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 
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8 – Műsortípusok közzétételi és fogyasztási aránya13 (teljes népesség, egész nap, a műsoridő százalékában, 
illetve RST%14)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft.

13  41 médiaszolgáltató adata: ATV, AXN, Cartoon Network, Comedy Central, Cool, Discovery Channel, Disney Channel, Duna TV, Duna World, Fem3, Film+, Film+2, FOX, Galaxy, Inves-
tigation Discovery, Life Network, M1, M2/Petőfi TV, M3, M4 Sport, Muzsika TV, National Geographic Channel, Nickelodeon, OzoneNetwork, Paramount, Pro4, RTL+, RTL II, RTL Klub, 
Sorozat+, Sport1, Sport2, Story4, Story5, Super TV2, TLC, TV2, UNIVERSAL Channel, Viasat3, Viasat6, VIVA. 
A „Nem zenei szórakoztató” tipológia fő elemei: 1. Játék; 2. Vetélkedő, kvíz; 3. Szórakoztató magazin; 4. Talkshow; 5. Kabaré, szatíra; 6. Cirkusz, varieté; 7. Realityshow.

14  RST%: A műsortípusok részesedése a teljes műsorfogyasztás arányából.

9 – A három közszolgálati (M1, M2/Petőfi TV, Duna TV) és a két országos kereskedelmi (TV2, RTl Klub) 
médiaszolgáltató műsorkínálatának megoszlása műsortípusok szerint (%) (nettó műsoridőre vetítve)

Forrás: NMHH 
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10 – A három közszolgálati (M1, M2, Duna TV) és a két országos kereskedelmi (TV2, RTl Klub) médiaszolgáltató 
műsorkínálatának megoszlása gyártási hely szerint (%) (nettó műsoridőre vetítve)

Forrás: NMHH 

11 – A 10 legnézettebb műsor, illetve a legnagyobb közönségarányt elért kereskedelmi és közszolgálati 
televíziók legnézettebb programjai (2015) (teljes népesség, egész nap) 

Toplista 
ismétlés 

nélkül

Abszolút 
rangsor Műsor Csatorna Kezdés Befejezés Dátum nézőszám 

AMR AMR % SHR %

1. 1 Sztárban sztár (magyar show-műsor) TV2 18:50:24 21:32:35 2015.11.29 1 994 551 22,1 40,1

2. 6 Hungarys got Talent – a tehetség itthon van rTl klUB 20:00:05 21:35:42 2015.10.24 1 634 573 18,1 35,5

3. 12 rising Star (zenei tehetségkutató) TV2 18:54:30 21:58:12 2015.02.15 1 539 144 17,1 31,3

4. 23 az ének iskolája (magyar szórakoztató műsor) TV2 18:55:00 21:14:43 2015.05.03 1 289 512 14,3 27,3

5. 27 Barátok közt (magyar filmsorozat) rTl klUB 20:29:36 21:15:15 2015.01.16 1 259 333 14,0 27,1

6. 28 Híradó rTl klUB 18:00:05 18:47:13 2015.01.01 1 240 798 13,7 26,6

7. 29 reszkessetek betörők! 2. – elveszve New york-
ban (amerikai filmvígjáték) rTl klUB 20:44:42 23:00:56 2015.12.25 1 240 106 13,7 29,4

8. 32 Tények TV2 18:00:00 18:53:16 2015.01.03 1 231 913 13,6 27,4

9. 38 Fókusz (közéleti magazin) rTl klUB 18:53:06 19:15:34 2015.01.21 1 218 994 13,5 28,0

10. 44 Összezárva Friderikusszal (magyar szórakoztató 
műsor) TV2 21:32:44 22:39:33 2015.11.29 1 210 644 13,4 30,6

Top5 műsorok

Duna TV

306 Tűzijáték DUNa TV 20:58:25 21:25:47 2015.08.20 1 034 164 11,5 25,6

1119 labdarúgás DUNa TV 20:18:56 22:46:28 2015.03.29 790 190 8,8 17,3

1400 Forma–1-közvetítés DUNa TV 13:29:52 16:08:44 2015.05.10 728 443 8,1 27,8

2085 eurovíziós dalfesztivál DUNa TV 20:59:32 0:59:47 2015.05.23 611 061 6,8 19,3

2093 magyarország, szeretlek! DUNa TV 19:35:39 20:45:31 2015.03.22 610 118 6,8 12,3

Cool TV

3373 red (amerikai akcióvígjáték) Cool 19:00:09 20:55:11 2015.01.02 412 982 4,6 8,5

3757 Dr. Csont (amerikai krimisorozat) Cool 21:11:24 22:08:33 2015.07.01 374 347 4,1 9,2

4097 reszkessetek betörők! 2. – elveszve New york-
ban (amerikai filmvígjáték) Cool 20:45:00 23:00:17 2015.08.22 347 187 3,8 9,6

4233 a mentalista (amerikai krimisorozat) Cool 20:15:57 21:10:47 2015.02.25 336 864 3,7 7,1

4249 másnaposok (amerikai vígjáték) Cool 21:00:15 22:50:30 2015.01.01 335 809 3,7 8,0

F+ 

3442 Twilight Saga – Hajnalhasadás 1. (amerikai ro-
mantikus dráma) F+ 18:50:10 20:53:14 2015.03.07 406 116 4,5 9,4

3594 Parker (amerikai akciófilm) F+ 21:05:48 23:10:56 2015.01.08 390 503 4,3 11,0

4017 a szállító 2. (francia–amerikai akciófilm) F+ 21:00:33 22:35:38 2015.02.07 352 861 3,9 8,6

4048 Szigorított őrizet (amerikai akcióthriller) F+ 21:00:04 22:53:10 2015.01.26 350 071 3,9 9,1

4088 Die Hard 3. – az élet mindig drága (angol–ame-
rikai akciófilm) F+ 21:00:02 23:17:09 2015.10.14 347 649 3,9 9,9

m1

1496 a Dal 2015 (eurovíziós dalválasztó show/ m1 20:25:25 22:29:31 2015.01.24 709 092 7,9 15,5

1906 játék határok nélkül (vetélkedőműsor) m1 20:27:19 21:42:17 2015.01.17 638 482 7,1 14,0

2478 Híradó este m1 19:30:00 20:05:45 2015.02.07 543 827 6,0 12,0

2835 Szerencseszombat – luxor, joker, ötös lottó (sor-
solási show-műsor) m1 18:33:57 19:24:03 2015.01.17 489 650 5,4 11,3

3224 gasztroangyal m1 17:34:51 18:27:51 2015.02.07 429 948 4,8 10,8

Viasat3

6012 jurassic park 3. (amerikai kalandfilm) VIaSaT3 19:21:27 20:59:37 2015.01.03 256 756 2,8 5,2

6384 New york-i helyszínelők (amerikai krimisorozat) VIaSaT3 20:00:17 20:54:14 2015.06.28 244 855 2,7 5,7

6881 a függetlenség napja (amerikai film) VIaSaT3 21:00:06 23:51:01 2015.02.07 232 096 2,6 6,7

7308 Csillagok háborúja 2. – a klónok támadása (ame-
rikai sci-fi kalandfilm) VIaSaT3 21:00:01 23:48:38 2015.11.21 222 337 2,5 6,4

7431 CSI (amerikai krimisorozat) VIaSaT3 20:49:41 21:38:27 2015.01.04 219 637 2,4 4,5

aTV

2980 Szilveszteri Sas kabaré aTV 22:09:47 23:55:15 2015.12.31 465 209 5,2 12,1

3362 Hüvelyk mutyi – BUék a Sasfészekből aTV 19:59:17 22:02:10 2015.12.31 413 851 4,6 10,1

3931 egyenes beszéd aTV 19:25:09 20:28:09 2015.03.09 359 006 4,0 7,7

3945 Híradó aTV 17:44:24 18:06:49 2015.03.15 357 728 4,0 8,8

4158 Havas a pályán (közéleti vitaműsor) aTV 19:15:40 20:26:54 2015.03.14 341 892 3,8 7,8
Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH
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rádiók

12 – A leghallgatottabb rádiók (2014–4015) [napi elérés, ezer fő, teljes népesség (15+)]

Forrás: Mediameter/NMHH 

13 – A magyar zene aránya a leghallgatottabb kereskedelmi rádiókban 2015-ben (5–24 óra között)15

Forrás: NMHH 

15 A Juventus Rádió 2015. június 6-tól Sláger FM néven üzemel.

14 – A Juventus/Sláger, a Class FM, a Music FM és az MR2-Petőfi rádiók leggyakrabban játszott 20 külföldi 
zeneszámának listája

Médiaszolgáltató Cím Előadó(k) lejátszások száma

music Fm Faded zhu 506

music Fm Back home Fritz kalkbrenner 484

music Fm all of me john legend 438

music Fm Heroes (we could be) alesso ft. Tove lo 421

music Fm am I wrong Nico & Winz 414

music Fm ain’t nobody (loves me better) Felix jaehn ft. jasmine thompson 413

music Fm Intoxicated martin Solveig 409

music Fm Something new axwell & Ingrosso 400

music Fm Worth it Fifth Harmony 392

music Fm I’m an albatraoz aronchupa 380

music Fm lean on major lazer & dj Snake 380

music Fm Sun is shining axwell & Ingrosso 377

music Fm outside Calvin Harris ft. ellie goulding 374

music Fm Can’t stop playing (makes me high) Dr. kucho! & gregor Salto ft. ane Brun 362

music Fm Five more hours Deorro ft. Chris Brown 362

music Fm The days avicii 361

music Fm Fade out lines The avener 357

music Fm Somebody to love mr. Belt & Wezol with Freejak 357

music Fm love me like you do ellie goulding 342

15 – A Juventus/Sláger, a Class FM, a Music FM és az MR2-Petőfi rádiók leggyakrabban játszott 20 magyar 
zeneszámának listája

Médiaszolgáltató Cím Előadó(k) lejátszások száma

music Fm Calling Canard 540

music Fm Summertime antonyo & Cooky 502

music Fm Shine juli Fabian & zoohacker ft. Talamba 483

music Fm goodbye Newik ft. Berkes oliver 408

music Fm The way I do Vekonyz 405

music Fm mama yo mayra Verónica 398

music Fm rhythm of joy The biebers 397

music Fm mary joe Fehervári gábor alfréd 383

music Fm live your life Newik ft. Starwhores 382

music Fm Son of the sun 2015 New level empire 370

music Fm apuveddmeg Wellhello 367

music Fm Chasing demons király Viktor 357

music Fm In love with… No!end 355

Class Fm maradok Honeybeast 345

Class Fm Csoda Deniz 344

Class Fm Valami van a levegőben Halott Pénz 344

music Fm I can’t antonyo 337

music Fm Iawia Thomas mark 332

music Fm Waiting for eSQUIre feat The music killers Dj Dj Tommyboy and the Crazibiza feat kings 321

music Fm ég és Föld rúzsa magdolna ft. lotfi Begi & madarász gábor 316
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Internet

16 – A hazai internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint

Forrás: KSH stAdat

17 – Az internetpenetráció alakulása Európában az elért lakosság százaléka alapján (2015. november 30.)

Forrás: Internet World Stats

18 – Top10 – A legnézettebb hazai weboldalak (2015. november 1–25., belföld, 15+)16

Hely Webhely látogatók (napi átlag)

1. origo.hu 528 536

2. freemail.hu 470 590

3. index.hu 470 365

4. startlap.hu 417 579

5. 24.hu 356 225

6. blog.hu 325 151

7. jofogas.hu 315 619

8. nlcafe.hu 282 115

9. idokep.hu 250 361

10. indavideo.hu 217 693

Forrás: Gemiua - DKT

16 RU – Azok a felhasználók, akik a megadott időszakban a kiválasztott webhelyet meglátogatták (legalább egy oldalletöltést kezdeményeztek). Ez a mutató a felhasználó személyek 
számára utal, nem a számítógépekére, a cookie-k számára vagy az IP-címek számára.
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Film

19 – Hazai filmforgalmazási adatok (becsült értékek)

Forrás: Nemzeti Filmiroda

nyomtatott sajtó

20 – A legnagyobb példányszámú lapok (2015 I. fél év)

Toplista (nettó nyomott 
rangsor alapján) A kiadvány címe

2014 I. fél év 2015 I. fél év

nettó nyomott Összes 
értékesített

Összes 
terjesztett nettó nyomott Összes 

értékesített
Összes 

terjesztett

1. meTroPol 370 395 ingyenes 370 051 327 943 ingyenes 327 686

2. Nők lapja 269 640 218 011 220 236 266 739 215 142 217 076

3. kiskegyed 239 168 188 355 188 461 241 801 190 718 190 988

4. Story 211 583 154 348 155 839 214 008 166 240 167 490

5. gyógyhír 
magazin 211 225 ingyenes 211 183 211 225 ingyenes 211 200

6. Színes rTV 203 794 159 831 160 852 196 158 157 444 158 291

7. Blikk 186 620 135 677 136 768 171 859 126 815 127 360

8. Patika magazin 164 834 137 370 164 598 157 633 131 880 157 550

9. Vasárnapi Blikk 158 991 112 143 112 902 134 319 92 811 92 916

10. meglepetés 125 735 88 707 89 960 124 431 89 139 90 213

11. TVr Hét 141 190 108 266 108 321 124 131 95 926 96 007

12. Best 101 111 69 768 71 197 108 595 76 662 77 905

13. kétheti rTV 
műsormagazin 115 559 87 910 88 155 108 023 85 151 85 369

14. Bors 98 887 68 036 68 326 100 060 69 154 69 411

15. Fanny 59 550 41 104 41 132 99 435 79 909 80 494

16. Szabad Föld 91 736 78 272 78 954 91 424 75 454 79 734

17. Blikk Nők 108 658 74 207 74 913 86 467 56 234 56 272

18. Hot! 89 594 60 294 60 957 84 127 56 738 57 492

19. Vitál magazin 80 000 ingyenes 79 763 80 000 ingyenes 79 789

20. Színes kéthetes 
Tévéműsor 81 646 60 657 60 675 77 206 57 120 57 137

Jelentősebb politikai, gazdasági és sportlapok

26. Nemzeti Sport 
(vasárnap) 74 428 48 640 49 424 65 108 38 364 39 021

31. Népszabadság 54 670 44 391 45 301 51 095 41 198 41 880

33. HVg 56 126 39 881 40 705 49 953 36 488 37 383

34. magyar Nemzet 55 472 37 659 37 794 49 841 30 919 31 063

61. Népszava 29 768 14 232 14 883 26 742 13 012 13 182

62. 168 Óra 26 712 17 229 17 636 25 581 15 694 16 045

66. Heti Válasz 25 148 15 466 16 101 23 958 14 131 14 688

86. Haszon magazin 17 225 9 519 9 807 14 743 8 144 8 404

88. Figyelő 13 063 7 162 7 168 13 481 8 084 8 187

Forrás: MATESZ
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23 – A legnagyobb reklámfelülettel rendelkező televíziók az értékesített reklámidő alapján

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH

24 – A televízióban legtöbbet hirdető szektorok (spotszám alapján)

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH

reklámpiac

21 – MRSZ-reklámtorta 2015

Reklámköltés (net-net) (milliárd Ft)

Médiatípus 2014 2015 Változás 
2015/2014

Televízió 50,02 51,60 3,15%

Nyomtatott sajtó 34,64 32,20 –6,95%

Internet* 47,29 54,10 14,40%

Dm* 29,50 29,30 –0,68%

közterület 
(outdoor) 15,61 15,14 –2,98%

ambient 2,46 2,68 9,10%

rádió 9,35 9,06 –3,08%

mozi 1,33 1,59 20,00%

Összesen 189,05 194,37 2,81%

 * Az összesített adatok átfedést tartalmaznak (e-mail-marketing). | Forrás: MRSZ

22 – A leggyakrabban közzétett reklámfilmek listája (2015)17 (teljes népesség, egész nap)

Reklámspotok Szektor Darab Hossz (mp) GRP%

1. CIllIT BaNg VIzko&koSz elleNI SPray / ToP CleaN+FFI BeSzel+WC TISz (30 mp) háztartási cikk 22 087 659 311 3539,0

2. CaNeSTeN PlUS / FFI olTozoBeN HarFazIk (30 mp) gyógyhatású 
készítmények 20 971 629 009 4924,9

3. rINoFlUImUCIl orrSPray / FFI NaTHaS + TV + kek DoBoz + logo (30 mp) gyógyhatású 
készítmények 20 030 599 397 3523,0

4. CIllIT BaNg ClICk gel / ma mar mINDeN leHeTSegeS + 3Fele (20 mp) háztartási cikk 18 653 372 370 3270,4

5. BUrger kINg / Nagy joNaTaN magUS + emBerek + NaPI meNÜ 1090 Ft (20 mp) szolgáltatás 17 359 346 191 3187,1

6. joFogaS.HU / 5 eVeS + BaBU + INgyeNeS HazTol-HazIg (10 mp) kereskedelem 16 725 166 100 4859,2

7. joFogaS.HU / 5 eVeS + BaBU + NyerD VISSza VaSarlaSoD araT (10 mp) kereskedelem 16 700 165 795 4791,0

8. SP54 gel / No + a VISzer SzakerToje + eV Termeke (30 mp) gyógyhatású 
készítmények 16 557 495 335 2656,0

9. VolTareN Dolo lagykaPSzUla / FFI lePCSoN FUT + kek HaTTer+moD (25 mp) gyógyhatású 
készítmények 16 258 407 921 5683,2

10. BaV zalogHITel / kezek+araNy FeDezeTre+THm 21,6%-41,1%+Szolg (15 mp) szolgáltatás 15 741 235 932 3394,2

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH

17 Vizsgált csatornák: AXN, CARTOON NETWORK, CBS REALITY, COMEDY CENTRAL, COOL, DISCOVERY CHANNEL, DISNEY CHANNEL, DOQ, DUNA TV, DUNA WORLD, F+, FEM3, FILM 
CAFE, FILM MANIA, FILM+2, FOX, Galaxy TV, Investigation Discovery, LifeNetwork, M1, M2, M3, MINIMAX, MTV (MUSIC TELEVISION). MUSIC CHANNEL, MUSICMIX, MUZSIKA TV, 
NAT GEO WILD, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, NICKELODEON, OzoneNetwork, PARAMOUNT, PRO4, RTL II, RTL KLUB, RTL+, SLAGER TV, SOROZAT+, SPEKTRUM, SPEKTRUM 
HOME, SPORT KLUB, SPORT1, SPORT2, STORY4, STORY5, Super TV2, TLC, TV PAPRIKA, TV2, UNIVERSAL CHANNEL, VIASAT3, VIASAT6, VIVA. Az idegen nyelvű reklámok nem szere-
pelnek a mintában. 
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FÜggelék

A filmalkotás címe A pályázati eljárás
Az alkotók/ 

a kedvezményezett
A megítélt 
támogatás

Fesztiválszereplések, díjak

a berni követ TVFIlmTerV2012

FeHér
gyÖrgy2013

Szász attila – rendező
lajos Tamás, mink Tamás 

– producer
Film Positive Productions kft.

1 000 000 Ft

120 000 000 Ft

•	 montenegro Film Festival (2014. szeptember)
•	 montreal World Filmfesztivál (2014. szeptember 1.) elsőfilmesek verse-

nye, Bronze zenith
•	 Bengalura International Film Festival (2014. október)
•	 Filmtettfeszt (2014. október 2–5.)
•	 leT’s Cee Film Festival (2014. október 6–7.)
•	 mumbai Film Festival (2014. október 14–21.)
•	 Prix europa-díjra jelölés (2014. október 18–25.)
•	 Cairo International Film Festival (2014. november)
•	 The Cinematheque european Union Film Festival, Vancouver (2014. no-

vember 4.)
•	 St. louis International Film Festival (2014. november 14.)
•	 los angeles-i magyar Filmfesztivál (2014. november 14–20) a legjobb 

filmkategóriában megosztott fődíj; kulka jános a legjobb drámai alakítás 
díja, Nagy andrás a legjobb operatőr díja

•	 european Union Film Festival, ottawa (2014. november 22.)
•	 european Union Film Festival, Toronto (2014. november 25.)
•	 14. anchorage Nemzetközi Filmfesztivál (2014. december 5–14.) a leg-

jobb filmnek járó golden oosikar award-díj
•	 XI. aranyszem operatőr Fesztivál (2014. december 13.) tévéfilm kategó-

riában Nagy andrás operatőr, eiben István-díj
•	 anchorage International film Festival (2014. december 5–14.) legjobb film
•	 Chennai International Film Festival (2014. december 20–27.)
•	 Cleveland International Film Festival, USa (2015. március 18–29.)
•	 Dallas International Film Festival, USa (2015. április 9–19.)
•	 arizona International Film Festival, USa (2015. április 9–26.)
•	 Tiburon Nemzetközi Filmfesztivál Federico Fellini-díj a legjobb nem ameri-

kai elsőfilmes rendezőnek (2015. április 9–17.)
•	 Tiburon International Film Festival, USa (2015. április 10–17.)
•	 moSCoW DetectiveFeST, oroszország (2015. április 15–19.) 
•	 Boston International Film Festival, USa (2015. április 16–21.) első díj, 

legjobb játékfilm
•	 Nashville Film Festival, USa (2015. április 16–25.)
•	 The Newport Beach Film Festival (official) USa (2015. április 23–30.)
•	 Civis europe, Berlin (2015. május 7.) díjátadó
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.), Fehér györgy első díj 
•	 2015 eU FIlm DayS Tokyo bemutatva: június 3-án és 20-án
•	 monte-Carlo TV Festival, monte-Carlo (2015. június 13–18.)
•	 2015 eU FIlm DayS kyoTo bemutatva: július 2-án és 5-én
•	 la rochelle TV Fiction Festival, la rochelle (2015. szeptember 9–13.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Prix Italia, Torino (2015. szeptember 19–24.)
•	 San Diego Film Festival, USa (2015. szeptember 30. – október 4.)
•	 International Cinema and Punishment, Isztambul (2015. október 16–22.)
•	 Heartland Film Festival, USa (2015. október 16–25.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 20. montenegrói Nemzetközi Televíziós Fesztivál (2015. november)
•	 International emmy award, New york (2015. november 23.) díjátadó

25 – A televíziós reklámozással kapcsolatos alapadatok

2014 2015

a vizsgált csatornák száma (átlag) 49 54

a reklámok megjelenésszáma 5 358 236 6 845 683

listaáras költés (kedvezményektől mentes ár) 774,6 milliárd Ft 788,84 milliárd Ft

reklámok összhossza (óra) 37 238 45 965

egy csatornára jutó átlagos napi reklámidő (óra) 2,1 2,3

Napi reklámnézési idő (perc, teljes népesség) 26 26

egy csatornára jutó átlagos napi spotmegjelenés 300 347

Forrás: Nielsen Közönségmérés Kft./NMHH 

26 – A leghallgatottabb kereskedelmi rádiók reklámozással kapcsolatos alapadatai (2015)

 Music FM* Juventus / Sláger FM** Class FM

a reklámok megjelenésszáma 7 921 16 152 4 354

a reklámok összhossza (óra) 180:00:30 357:35:01 171:20:39

 * A 2015. június 1. és október 25. közötti időszak adatai nélkül. 
 ** A 2015. május 1. és 31. közötti időszak adatai nélkül.

Forrás: NMHH

A MAGYAR MÉDIA MECEnATÚRA PROGRAM KERETÉBEn 
TÁMOGATOTT FIlMAlKOTÁSOK/MŰSORSZÁMOK ÁlTAl 
ElnYERT DÍJAK, FESZTIVÁlSZEREPlÉSEK



o r s z á g g y ű l é s i   b e s z á m o l ó   2 0 1 5 F Ü g g e l é k

1 5 31 5 2

A filmalkotás címe A pályázati eljárás
Az alkotók/ 

a kedvezményezett
A megítélt 
támogatás

Fesztiválszereplések, díjak

a bauxit expedíció
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

Stodulka gábor – rendező
Tóth zsolt marcell – producer

T.zS.m. Bt.
8 700 000 Ft

•	 millenium International Documentary Film Festival, Brüsszel (2015. már-
cius 20–28.)

•	 TrT Doc Festival, ankara (2015. május 11.) díjátadó
•	 Naturvision Film Festival, ludwigsburg (2015. július 23–26.)
•	 green Unplugged, Új-zéland (2015. ősz)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.)
•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)
•	 jIHlaVa, Prága (2015. október 27. – november 1.)
•	 IDFa, amszterdam (2015. november 18–29.)

a bennünk rejlő 
védelem

kollÁNyI
ÁgoSToN2012

B. révész lászló – rendező
Füredi Vilmos – producer

FahrtFilm kft.
6 500 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

a cigányasszony 
meg az ördög

maCSkÁSSy
gyUla2012

Horváth mária – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
13 000 000 Ft

•	 Szolnoki képzőművészeti Szemle (2014. október)
•	 los angelesi magyar Dokumentumfilm Fesztivál (2014. november)
•	 annecy animációs Fesztivál 2015
•	 Cartoons on the Bay (Velence), televíziós sorozatok fiataloknak kategória 

díj (Pulcinella award) és a legjobb filmzenéért járó díj
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-

rozat versenyprogram

a galamb papné
FeHér

gyÖrgy2013

Vitézy lászló – rendező
kálomista gábor – producer

megaFilm kft.
120 000 000 Ft

•	 kamera korrektúra (2014. december 16.), tévéfilm, tévéjáték kategória, 
első helyezés 

agapé
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

Bánovits ottó – rendező
lovas Nándor, Fekete réka 

– producer
aradi kamaraszínház 

egyesület, 
mirage Film Stúdió kft.

4 000 000 Ft •	 Friss Hús, Budapest (2015. március 25–29.)

a griff, a Dámvad és 
a Varjú

ISmereT2011
oláh kata – rendező

Németh gyula – producer
TV Com kft.

21 000 000 Ft
•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) dokumentumfilm kategória, 

második helyezés
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) kollányi Ágoston második díj

a győztes
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

géczy Dávid – rendező
Skrabski Fruzsina – producer
Becsengetünk Produkció kft.

8 000 000 Ft
•	 odense Nemzetközi Filmfesztivál 2015 versenyprogram
•	 9. Bukaresti magyar Filmhét (2015. november 9–15.)

a hetvenes
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

Dombrovszky linda – rendező
koller István – producer

k.k.TV média kft.
7 500 000 Ft •	 Friss Hús, Budapest (2015. március 25–29.)

a Hold válaszolt
kollÁNyI

ÁgoSToN2013

Simon judit – rendező
Simonné dr. Balogh Ágnes 

– producer
Shannon Iroda Bt.

3 200 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

a kéz élete
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

kiss Sándor, Borsody István 
– rendező

Skrabski Fruzsina – producer
Becsengetünk Produkció kft.

2 480 000 Ft

•	 alter-Native Inernational Short Film Festival (2014. november 5–9.)
•	 XI. aranyszem operatőr Fesztivál (2014. december) legjobb kísérleti film
•	 Tracce Cinematografiche Film Fest (2015. június 25–28.) különdíj
•	 mediawave Film & music Festival (2015. április 28–május 2.) legjobb 

kísérleti film

a kőbaltás ember
kollÁNyI

ÁgoSToN2013

gauder Áron – rendező
Tóth zsolt marcell, molnár 

attila Dávid – producer
T.zS.m. Bt.

9 700 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

A filmalkotás címe A pályázati eljárás
Az alkotók/ 

a kedvezményezett
A megítélt 
támogatás

Fesztiválszereplések, díjak

a kőmajmok háza
FeHér

gyÖrgy2014

Fonyó gergely – rendező
kálomista gábor – producer

megaFilm kft.
120 000 000 Ft

•	 Szecsuáni Nemzetközi Televíziós Fesztivál (2015. november 6–8.) legjobb 
rendező kategóriajelölt

•	 BaNFF World media Festival (2015. június 7–10.) ifjúsági játékfilm 
kategóriajelölt

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) főcím-
szekció versenyprogram

•	 giffoni Film Festival, giffoni Valle Piana (2015. július 17–26.)
•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)
•	 la rochelle TV Fiction Festival, la rochelle (2015. szeptember 9–13.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Children’s Television Fesitval „Dytiatko”, Harkov (2015. szeptember 

23–26.) végső versenybe válogatva
•	 Brazilian kids Film Festival, rio de janeiro (2015. október)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 International emmy award, New york (2015. november 23.) díjátadó
•	 kamera korrektúra (2015. december 21.) tévéfilm, tévéjáték kategória, 

második helyezés

a lyme
kollÁNyI

ÁgoSToN2013

Berta enikő – rendező
Fényes andrás, Détári géza 

– producer
art Vision Stúdió kft.

7 500 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

a magyar tej
emBer

jUDIT2012

karagity István – rendező
matoricz lászló – producer

magyar Ferenc
3 296 000 Ft •	 X+1. göcsej Filmszemle (2015. október 10.)

a Nagybereki Állami 
gazdaság után

emBer
jUDIT2012

magyar Ferenc – rendező
matoricz lászló – producer

Baranya Televízió kft.
3 840 800 Ft

•	 X. göcsej Filmszemle (2014. május 16–17.) dokumentumfilm kategória, 
első helyezés

a nagy fafilm
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

molnár attila Dávid – rendező
Tóth zsolt marcell, molnár 

attila Dávid – producer
Természetfilm.hu egyesület

9 600 000 Ft

•	 International Wildlife Film Festival, missoula (montana, USa) (2015. április 
18–25.)

•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, gödöllő (2015. május 14–17.) 
természetfilm kategória, harmadik díj

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) kollányi Ágoston első díj
•	 Naturvision Film Festival, ludwigsburg (2015. július 23–26.)
•	 green Unplugged, Új-zéland (2015. ősz)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.)
•	  Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

a rajzoló
maCSkÁSSy
gyUla2012

orosz István – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
3 000 000 Ft

•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 
21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-
film versenyprogram

•	 lakitelek Filmszemle (2015. szeptember 21–23.) különdíj 

a rajzoló
FeHér

gyÖrgy2013

mattyasovszky zsolnay Bálint 
– rendező

Babos Tamás – producer
kinoFilm Studio kft.

44 969 000 Ft

•	 Szecsuáni Nemzetközi Televíziós Fesztivál (2015. november 6–8.) a leg-
jobb forgatókönyv arany Panda-díj

•	 DetectiveFest, moszkva (2015. április 15–19.)
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) Fehér györgy harmadik díj
•	 la rochelle TV Fiction Festival, la rochelle (2015. szeptember 9–13.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 International Cinema and Punishment, Isztambul (2015. október 16–22.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)

Árpádok emlékezete 
– III. Béla király

maCSkÁSSy
gyUla2013

jankovics marcell – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
12 500 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-
rozat versenyprogram

a tartótiszt
emBer

jUDIT2012

Varga Ágota – rendező, 
producer
Filmira Bt.

9 000 000 Ft

•	 Budoku Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál (2014. május 6–11.) ma-
gyar versenyprogram 

•	 Verzió Nemzetközi emberi jogi Dokumentumfilm fesztivál (2014. novem-
ber 11–16.) versenyprogram 

•	 zágráb zagreBDoX nemzetközi premier (2014. február 26. – március 2.)
•	 Filmtettfeszt (2014. október 2–5.)
•	 los angeles-i magyar Filmfesztivál (2014. november 16.) elismerő oklevél 
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) ember judit második díj 
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)
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a tér DokFIlm2011

gyarmathy lívia – rendező
Böszörményi zsuzsanna 

– producer
BgB Film kft.

8 000 000 Ft

•	 krakkói Nemzetközi Filmfesztivál (2014. május 25. – június 1.)
•	 mar De Plata International Film Festival, Spanyolország (2014. november)
•	 32nd environmental International Film Festival, Párizs (2015. február 

3–10.)

a természetfilm ma-
gyar találmány?

kollÁNyI
ÁgoSToN2013

lerner jános – rendező
Tóth zsolt marcell – producer
Természetfilm.hu egyesület

4 960 000 Ft

•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, gödöllő (2015. május 14–17.) tudo-
mány és természet kategória, első díj

•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 
harmadik díj

a természet 
találmányai

kollÁNyI
ÁgoSToN2012

Berta enikő – rendező
Détári géza, Fényes andrás 

– producer
Titánia master Pro kft.

7 000 000 Ft
•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, gödöllő (2015. május 14–17.) tudo-

mány és természet kategória, második díj
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

a Vargyas-szoros 
elveszett világa

kollÁNyI
ÁgoSToN2013

Tóth zsolt marcell – rendező, 
producer

T.zS.m. Bt.
9 000 000 Ft

•	 kamera korrektúra Televíziós Fesztivál (2015. december 21.) második 
helyezés 

a vers ereje
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

agócs Sándor – rendező
Nagy Ferenc – producer

Nagy Szolgáltató és kereske-
delmi kft.

6 000 000 Ft
•	 XV. lakiteleki Filmszemle (2015. szeptember 21–23.) rendszerváltás 

Történetét kutató Intézet díja

az életmentő
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

katona zsuzsa – rendező
Nyeste Péter – producer

aster Film Bt.
3 915 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

az élő örökség ISmereT2011
Széles Tamás – rendező
Szabó józsef – producer

Debrecen Városi Televízió kft.
9 900 000 Ft

•	 kisközösségi Televíziók és Filmműhelyek XIII. mozgókép Szemléje (2013. 
november 6–8.), különdíj

az időgyűrű ura
kollÁNyI 

ÁgoSToN2012

Tóth zsolt marcell – rendező
Tóth zsolt marcell, molnár 

attila Dávid – producer
T.zS.m. Bt.

11 000 000 Ft

•	 International Wildlife Film Festival, missoula (montana, USa) (2015. április 
18–25.)

•	 Naturvision Film Festival, ludwigsburg (2015. július 23–26.)
•	 green Unplugged, Új-zéland (2015. ősz)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.)
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

az ötödik íz
HUSzÁrIk 

zolTÁN2012

Széles Tamás – rendező
Szabó józsef – producer

Debrecen Városi Televízió kft.
5 500 000 Ft

•	 Helyi érték (2014. május) első díj
•	 11th jameson Cinefest miskolc International Film Festival (2014. szep-

tember 12–21.)

Bab Berci köve
maCSkÁSSy

gyUla
2011/2012/2014

kovács márton – rendező
Novák Tamás – producer

omega kreatív Bt.
14 320 000 Ft

•	 Primanima World Festival of First animation (2014. október 28–novem-
ber 1.)

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-
rozat versenyprogram, a gyermekzsűri díja

Bárka vagy fészek? DokFIlm2011
Fáy réka – rendező

Fáy ramóna – producer
gyíkpohár alapítvány

1 760 000 Ft •	 X. göcsej Filmszemle (2014. május 16–17.) különdíj

Befogad és kitaszít 
a világ

ISmereT2011
Skrabski Fruzsina – rendező
janovics zoltán – producer

omega kreatív Bt.
8 000 000 Ft

•	 Signes de Nuit, Párizs
•	 Panoráma Program, marosvásárhely 2013
•	 alter-Native Nemzetközi rövidfilmfesztivál (2013. november)
•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) versenyfilm
•	 magyar Filmek Hete (2014. április)

Belépési Nyilatkozat
emBer

jUDIT2012

Pap Ferenc, Pap zsolt 
– rendező

Pap zsolt – producer
zoom management Produk-

ció kft.

13 200 000 Ft
•	 kamera korrektúra (2014. december 16.) dokumentumfilm kategória, 

második helyezett

Berti, a rózsaszín 
barika kalandjai

maCSkÁSSy
gyUla2011/2013

goda krisztina – rendező
lajos Tamás, mink Tamás 

– producer
Szupermodern Stúdió kft.

30 000 000 Ft
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24-28.) tv-so-

rozat versenyprogram

A filmalkotás címe A pályázati eljárás
Az alkotók/ 

a kedvezményezett
A megítélt 
támogatás

Fesztiválszereplések, díjak

Besence open DokFIlm2011
kovács kristóf – rendező
Stalter judit – producer
laokoon Film arts kft.

6 000 000 Ft

•	 DokIncubator workshop 2013 nyertes filmje
•	 Cleveland Intl. Film Festival 2014
•	 Budoku Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál (2014. május 6–11.) az 

elTe Társadalomtudományi karának különdíja: „Ha érteni akarod a világot”
•	 amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (IDFa) (2013. 

november 20. – december 1.) a zsűri a legjobb 15 közé választotta az 
első-második filmeseknek (IDFa First appearace) járó díjáért 

•	 zagrebDox zágráb regional Competition (2014. február)
•	 oneWorld Prága World makes Us Who We are (2014. március)
•	 Vera Film Festival, Finnország (2014. március)
•	 magyar Filmek Hete (2014. április)
•	 millenium F. F. Brüsszel, World’s Worker Competition (2014. április)
•	 romani Filmfest Sós mária-díj (2014. május)
•	 IDFa by Night, Hollandia (2014. június)
•	 TIFF – Hungarian Day (2014. június)
•	 a magyar olimpiai Bizottság trófeával tüntette ki „Fair Play eszmeisége 

a művészetben” kategóriában az alkotókat 2014 júniusában
•	 Pärnu Film Festival, észtország (2014. július)
•	 roma education Fund lHP Conference (2014. július)
•	 Szarajevó Nemzetközi Filmfesztivál (2014. augusztus)
•	 Ördögkatlan, magyarország (2014. augusztus)
•	 BIDF Budapest Internatinonal Documentary Festival (2014. szeptember)
•	 Filmfestival eberswalde, Németország (2014. október)
•	 Delau Sam – DIy Film Festival, moszkva (2014. október)
•	 listapad minsk International Film Festival (2014. november)
•	 San Francisco-i magyar Filmfesztivál (2014. november)
•	 los angeles-i magyar Dokumentumfilm Fesztivál (2014. november)
•	 Balkan Florence express filmkiállítás Firenze (2014. november)
•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)

Birodalmi áldozatok 
– áldozatbirodalmak

emBer
jUDIT2014

Seres Tamás – rendező
Dr. Tóth márton 

lászló– producer
Cameofilm Studio kft.

7 000 000 Ft

•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 
19–24.)

•	 jIHlaVa, Prága (2015. október 27. – november 1.)
•	 CPH: DoX, koppenhága (2015. november 5–15.)
•	 IDFa, amszterdam (2015. november 18–29.)

Bocs!
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

Szirmai márton – rendező
Tóth Barnabás, Szirmai már-

ton – producer
Tadam Film kft.

3 360 000 Ft
•	 alterNative Internationla Film Festival 2014
•	 BuSho Filmfesztivál (2014. szeptember 2–7.)
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) Huszárik zoltán harmadik díj 

Bogyó és Babóca
Dargay

aTTIla2014

antonin krizsanics, m. Tóth 
géza – rendező

m. Tóth géza – producer
keDD kulturális Szolgálta-

tó kft.

39 000 000 Ft
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-

rozat versenyprogram 

Borka és 
a varázsruha

maCSkÁSSy
gyUla2012

gurmai Beáta, Benkovics Bá-
lint – rendező

Skrabski Fruzsina – producer
Becsengetünk Produkció kft.

6 800 000 Ft •	 Brazil anim!arte (2015. december 7–12.) versenyprogram

Budapest 
Underground

kollÁNyI
ÁgoSToN2012

lerner Balázs – rendező
Tóth zsolt marcell, molnár 

attila Dávid – producer
T.zS.m. Bt.

13 600 000 Ft
•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, gödöllő (2015. május 14–17.) ter-

mészeti értékeink kategória, első díj
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

Boxi
maCSkÁSSy
gyUla2012

klingl Béla – rendező, 
producer

k.g.B. Stúdió kft.
15 000 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.)
•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 

21–25.) magyar különprogramjába beválogatták
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-

rozat versenyprogram

Candide kalandjai
maCSkÁSSy
gyUla2012

Bera Nándor, gacs réka 
– rendező

Fehér károly – producer
Popfilm kft.

7 560 000 Ft

•	 Friss Hús Budapest (2014. március 27–30.) rövidfilmfesztivál
•	 annecy animációs Fesztivál 2015
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-

film versenyprogram
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Cinema inferno
emBer

jUDIT2012

Novák Tamás – rendező
janovics zoltán – producer

omega-kreatív Bt.
8 500 000 Ft

•	 DetectiveFest, moszkva (2015. április 15–19.)
•	 BaNFF World TV Festival, Banff (2015. június 7–10.)
•	 karlovy Vary Film Festival, karlovy Vary (2015. július 3–11.)
•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Prix Italia, Torino (2015. szeptember 19–24.)
•	 International Cinema and Punishment, Isztambul (2015. október 16–22.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 jIHlaVa, Prága (2015. október 27. – november 1.)
•	 CPH: DoX, koppenhága (2015. november 5–15.)
•	 IDFa, amszterdam (2015. november 18–29.)

Cselekvő hit
emBer

jUDIT2012

Páskándiné Sebők anna 
– rendező

Sarudi gábor – producer
Quality Pictures kft.

9 000 000 Ft •	 X. göcsej Filmszemle (2014. május 16–17.) különdíj 

Csendes 
gyarmatosítók

ISmereT2011

mosonyi Szabolcs – rendező
Bagladi erika – forgatókönyv-

író, producer
NatFilm Hungary kft.

4 000 000 Ft

•	 Bar montenegro 2013, golden olive-díj
•	 II. Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztivál (2013. augusztus) fődíj 
•	 Nemzetközi agrofilm Fesztivál, Nyitra (2013. november) második 

helyezés 
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 

Csikósok robogón és 
lóháton

emBer
jUDIT2012

Cséke zsolt – rendező, 
producer

kamera a hátizsákban Pro-
dukció kft.

5 880 000 Ft
•	 VII. országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemle (2014. 

november) fődíj 
•	 agrofilm Festival Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.) különdíj

Dózsa
maCSkÁSSy
gyUla2013

Cakó Ferenc – rendező, 
producer

C.a.k.Ó. Stúdió kft.
4 395 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-
film versenyprogram 

•	 15. Filmtettfeszt (2015. szeptember 30. – október 4.)

egy komisz kölyök 
naplója

Dargay
aTTIla2014

gyulai líviusz – rendező
mezei Borbála, kárnyáczki 

márta – producer
magyar rajzfilm kft.

42 000 000 Ft

•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 
21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.) legjobb 
televíziós sorozat kategóriadíja 

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) legjobb 
tv-sorozat versenyprogram

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) macskássy gyula harmadik díj 

elhallgatott gyalázat DokFIlm2011
Skrabski Fruzsina – rendező
janovics zoltán – producer

omega kreatív Bt.
6 400 000 Ft

•	 alter-Native Nemzetközi rövidfilmfesztivál, marosvásárhely Panoráma 
Program 2013

•	 los angeles-i magyar Filmfesztivál 2013, versenyfilm
•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) dokumentumfilm kategória, 

első helyezés
•	 FIlm For PeaCe Festival 2014, versenyfilm
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) ember judit harmadik díj 

emberebb ember
kollÁNyI

ÁgoSToN2014

Széles Tamás – rendező, 
producer

Debreceni mozgóképkultúra 
alapítvány

6 000 000 Ft •	 X+1. göcsej Filmszemle (2015. október 10.)

és ezt így hogy? 
– gitár

maCSkÁSSy
gyUla2012

Szeiler Péter, Schneider Ákos 
– rendező

liszka Tamás – producer
SzimplaFilm kft.

3 200 000 Ft •	 Friss Hús Budapest (2014. március 27–30.)

eszterlánc
maCSkÁSSy
gyUla2012

keresztes Dóra – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
4 500 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-
film versenyprogram

•	 lakitelek Filmszemle (2015. szeptember 21–23.) a Herendi Porcelán 
manufaktúra zrt. különdíja

Félvilág

egrI
lajoS2013

FeHér
gyÖrgy202014

Szász attila – rendező
lajos Tamás, mink Tamás 

– producer
Szupermodern Stúdió kft.

1 000 000 Ft
120 000 000 Ft

•	 The montreal World Film Festival 2015, versenyprogram

Free the jazz
NeUmaNN
jÁNoS2012

Czabán györgy – rendező
győri Csilla – producer

kVB kft.
1 500 000 Ft •	 mediawave (2014. április 29. – május 3.) legjobb online zenei film díja
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globál menü
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

Novák Tamás – rendező
janovics zoltán – producer

omega-kreatív Bt.
9 200 000 Ft

•	 International TV Festival Bar 2015
•	 life Sciences Film Festival 2015
•	 aljazeera International Documentary Filmfestival, 2015.
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.) fődíj 
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 

fődíj
•	 20. montenegrói Nemzetközi Televíziós Fesztivál (2015. november)

gyerekek vörös 
tájban

aNImaCIo2011
Szoboszlay Péter – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
8 000 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.)
•	 eNImaTIoN little elephant maribor (2013. december)
•	 meDIaWaVe Film & music Festival 2014 (2014. április 29. – május 3.)
•	 anima mundi rio de janeiro Panoráma Program (2014. július)
•	 12th Biennal of animation Bratislava Pozsony Panoráma Program (2014. 

október)
•	 Szolnoki képzőművészeti Szemle (2014. október)

gyógyító hagyomány
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

Novobáczky Sándor – rendező
jámbor edit, Novobáczky Sán-

dor – producer
greifer Film 2004 kft., Novo 

média Bt.

7 000 000 Ft

•	 Savaria Filmfesztivál 2014
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)
•	 Nemzetközi Népismereti Filmszemle, románia
•	 aFo 50 Tudományos Filmek Szemléje, Csehország

gyurmók
maCSkÁSSy
gyUla2012

kapitány Frigyes – rendező
kapitány Iván – producer

Filmservice kft.
2 000 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-
rozat versenyprogram, a legjobb térbeli animáció

Harc a sasok életéért
NeUmaNN
jÁNoS2012

Cséke zsolt – rendező
Dr. Déri jános – producer
madárkórház alapítvány

1 500 000 Ft

•	 kisközösségi Televíziók és Filmműhelyek XIII. mozgókép Szemléje (2013. 
november 6–8.) különdíj

•	 a magyar Nemzet és a csongrádi Bársony István mezőgazdasági Szak-
középiskola, Szakiskola és kollégium különdíja 2013

Három királyok – 
a rákok királya

emBer
jUDIT2011

zsigmond Dezső – rendező
Szederkényi mikós – producer

Dunatáj alapítvány
9 600 000 Ft

•	 mediawave 2015, a legjobb magyar dokumentumfilm (2015. április 28. – 
május 2.)

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) a zsűri különdíja a három királyok 
című trilógiáért 

Három nagymamám 
volt

aNImaCIo2011
glaser katalin – rendező

Varga zsolt Iván – producer
BPanim Holding kft.

9 990 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.) a leg-
jobb forgatókönyvért járó különdíj

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.) az 
országos Diákzsűri díja

•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 
21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) macskássy gyula első díj

Hátsó lépcső
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

Pápai Pici – rendező
Fehér károly – producer

Popfilm kft.
8 000 000 Ft •	 Friss Hús rövidfilmfesztivál, Budapest (2014. március 27–30.)

Hoppi mesék
maCSkÁSSy
gyUla2012

rófusz Ferenc, miskédi and-
rea – rendező

rófusz Ferenc, Salusinszky 
Tamás – producer
The Hoppies kft.

12 000 000 Ft

•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 
21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-
rozat versenyprogram

•	 Brazil anim!arte (2015. december) versenyprogram

Hungarikon
NeUmaNN
jÁNoS2013

kalmár andrás – rendező, 
producer
aeoN kft.

10000000 Ft
•	 kreatív online media awards 2014 hír/tudósítás/riport/interjú/maga-

zin-műsor kategóriájában első helyezés

Hungaro
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

Széles Tamás – rendező, 
producer

Debrecen Városi Televízió kft.
8 900 000 Ft

•	 11th jameson Cinefest miskolc International Film Festival (2014. szep-
tember 12–21.)

Hőskeresők
FeHér

gyÖrgy2012

miklauzic Bence – rendező
Babos Tamás – producer

kinoFilm Studio kft.
44 315 000 Ft

•	 DetectiveFest, moszkva (2015. április 15–19.)
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) Fehér györgy második díj
•	 la rochelle TV Fiction Festival, la rochelle (2015. szeptember 9–13.)
•	 International Cinema and Punishment, Isztambul (2015. október 16–22.)

Idegenek
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

kapitány Iván – rendező
kapitány-Diószegi judit 

– producer
Filmservice kft.

8 000 000 Ft
•	 9. Bukaresti magyar Filmhét 2015
•	 Friss Hús Budapest (2015. március 25–29.)

Incella kenyérért 
megy

HUSzÁrIk
zolTÁN2012

Széphelyi júlia – rendező
Schneider Ákos – producer

azT-media kft.
2 000 000 Ft •	 9. Bukaresti magyar Filmhét 2015
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Interludium
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

alexander Belenkij– rendező
Dr. Buglya Sándor, Szeder-

kényi miklós – producer
Dunatáj alapítvány

6 500 000 Ft •	 9. Bukaresti magyar Filmhét 2015

Isten embere
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

Széles Tamás – rendező, 
producer

Debrecen Városi Televízió kft.
9 900 000 Ft

•	 X+1. göcsej Filmszemle (2015. október 10.) zalaegerszegi Televízió 
különdíja

képtelen természet-
rajz: a kígyó

aNImaCIo2011

Schibik józsef, morvay gábor 
– rendező

morvay gábor – producer
Studio eX-IST kft.

4 000 000 Ft
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.)
•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 

21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

kis kamerák, 
nagyvadak

kollÁNyI
ÁgoSToN2013

Tóth zsolt marcell – rendező, 
producer

T.zS.m. Bt.
8 100 000 Ft

•	 Naturvision Film Festival, ludwigsburg (2015. július 23–26.)
•	 green Unplugged, Új-zéland (2015. ősz)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.) 
•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

kojot és a szikla / 
kojot és Wasicsu

maCSkÁSSy
gyUla2013

gauder Áron – rendező
Temple réka – producer

Cinemon entertainment kft.

8 000 000 Ft

9 000 000 Ft

•	 annecy animációs Fesztivál 2015
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-

rozat versenyprogram

kortárs gyerekver-
sek és dalok

maCSkÁSSy
gyUla2012

Bognár éva katinka – rendező
Fülöp józsef – producer
moholy-Nagy művészeti 

egyetem

8 000 000 Ft

•	 monstra animációs filmfesztivál 2014
•	 Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál 2014
•	 annecy International animated Film Festival 2014
•	 ottawa International animation Festival 2014
•	 Internationales Festival für animationsfilm 2014
•	 klIk! amsterdam animation Festival 2014
•	 Intenational Festival of animated Film for children and youth 2014
•	 CINaNIma animated film festival espinho 2014

kortárs köny-
nyű-zenei archívum 
(koncertek az a38 
hajón)

NeUmaNN
jÁNoS2012

lukács richárd – rendező
Bognár attila – producer

a38 Nonprofit kft.
1 500 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) főcím 
szekció versenyprogram

kossuth papja
FeHér

gyÖrgy2014

Dánielfy zsolt – rendező
Széles Tamás – producer

Debreceni Városi Televízió kft.
8 000 000 Ft

•	 Savaria Filmfesztivál 2015, legjobb kisjátékfilm
•	 X+1. göcsej Filmszemle 2015, Szalay annamária-díj
•	 kamera korrektúra (2015. december 21.) tévéfilm, tévéjáték kategória, 

harmadik helyezett

köröstárkányi 
mészárlás

emBer
jUDIT2014

Vojtkó Ferenc – rendező
Széles Tamás – producer

Debreceni mozgóképkultúra 
alapítvány

6 600 000 Ft •	 X+1. göcsej Filmszemle (2015. október 10.)

kútfúrás, avagy 
kincskeresés 
másképp

emBer
jUDIT2012

Fejős Csilla – rendező
Iván attila – producer

Cinemart kft. – Cinema 
Filmműhely

4 160 000 Ft
•	 Budoku Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál (2014. május 6–11.)
•	 Vajdasági magyar Filmek Fesztivál (2014. október)
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 

lámpaláz
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

görögh Árpád – rendező
Fekete réka, lovas Nándor 

– producer
aradi kamaraszínház 

egyesület, 
mirage Film Stúdió kft.

4 050 000 Ft •	 Friss Hús, Budapest (2015. március 25–29.)
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levél Istenhez
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

Topolánszky Tamás yvan 
– rendező

Sümeghy Claudia – producer
Halluci-Nation kft.

6 000 000 Ft

•	 HSC Cinematographers’ award 2014, best short film
•	 XI. aranyszem operatőr Fesztivál 2014. december az év operatőre Illés 

györgy díját Dobos Tamás kapta 
•	 9. Bukaresti magyar Filmhét (2015. november 9–15.)
•	 FeSTIVal De CaNNeS Court métrage 2015
•	 SloIFF San luis obispo International Film Festival 2015
•	 BIFF Bermuda International Film Festival 2015
•	 laIFF la INDIe Film Festival 2015, best direktor, best short film
•	 BBFF Byron Bay International Film Festival 2015
•	 IFF Imago Film Festival 2015
•	 aIFF athens International Film and Video Festival 2015
•	 SFF Sunscreen Film Festival 2015
•	 lSSFF long Story Shorts Film Festival 2015
•	 NyISFF New york International Short Film Festival 2015, grand prize
•	 HISFF Hawaii International Short Film Festival 2015
•	 Friss Hús, Budapest (2015. március 25–29.)
•	 BUSHo Budapest Short Film Festival (2015. szeptember 1-6.)

magyarok a Barcáért
emBer

jUDIT2012

kocsis Tibor – rendező, 
producer

Flóra Film International kft.
11 500 000 Ft

•	 II. International Baku FICTS Sport Film Festival különdíja
•	 milano FICTS „movies &TV Football great Champion” szekció különdíj
•	 los angeles-i magyar Filmfesztivál 2014. november
•	 Hungarian Film Festival San Francisco 2014. november
•	 CineFoot, rio de janeiro (2015. május 21–26.)
•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 CPH: DoX, koppenhága (2015. november 5–15.)

maminti, a kicsi zöld 
tündér (Négyszögle-
tű kerek erdő)

maCSkÁSSy 
gyUla2013

Horváth mária – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
8 500 000 Ft

•	 Teheráni animációs Fesztivál 2013, a legjobb gyermek- és ifjúsági témájú 
animációs film

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2013. június 19–23.) a leg-
jobb 3D film különdíja

•	 10. kínai Nemzetközi animációs és Digitális művészeti Fesztivál (CICDaF) 
2013, legjobb külföldi televíziós programért járó nagydíj

•	 a Hirosimai Nemzetközi animációs Filmfesztivál (2014. augusztus 
21–25.) magyar különprogramjába beválogatták

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) macskássy gyula második díj
•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) tv-so-

rozat versenyprogram

másik magyarország DokFIlm2011

Nagy Dénes – rendező
gerő marcell, lászló Sára 

– producer
Campfilm Produkciós és Szol-

gáltató kft.

8 000 000 Ft

•	 Indafilm dokuszemle 2013, közönségdíj, negyedik helyezett
•	 6. Ördögkatlan Fesztivál (2013. július 30. – augusztus 3.)
•	 magyar Filmkritikusok legjobb dokumentumfilmért járó díj 2014
•	 43. rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál 2014, my own Private europe 

program
•	 11. Brive nemzetközi Filmfesztivál 2014, beválogatták az európai filmek 

versenyszekciójába
•	 magyar Filmek Hete (2014. április)
•	 meDIaWaVe Film & music Festival legjobb magyar dokumentumfilm 

(2014. április 29–május 3.)
•	 Budoku Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál (2014. május 6–11.) Nem-

zetközi zsűri Nagydíja 
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) ember judit első díj

mese 
a somogyországi 
patakgörbítőkről

ISmereT2011

Sáfrány józsef – rendező
Tóth-Szőllős andrás 

– producer
elefánt Stúdió kft.

4 980 000 Ft

•	 Szolnoki Népszerű Tudományos és kultúrtörténeti Filmek Nemzetközi 
Fesztiválja 2013 

•	 éltető Víz Filmszemle 2013
•	 II. Csodakút Nemzetközi Természetfilm Fesztivál (2013. augusztus 2–4.) 

magyarkanizsa, legjobb professzionális operatőr díj
•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) tudományos, ismeretterjesztő 

filmek kategória, első díj 

minden hajnalban
emBer

jUDIT2012

Simon Balázs – rendező
mihályfy Borbála – producer

Borbálafilm Produceri kft.
5 000 000 Ft •	 monori Bortárs Filmfesztivál (2014. június) első díj

mintha nem otthon 
lennénk…

emBer
jUDIT2012

gulyás jános – rendező, 
producer

munkart Bt. – k&g FIlm
6 000 000 Ft •	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál Szolnok (2015. október 15–18.)
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Pillangó
TVFIlmTerV2011

FeHér
gyÖrgy2012

Vitézy lászló – rendező
kálomista gábor – producer

megafilm kft.

2 500 000 Ft

120 000 000 Ft

•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) megosztott első díj a tévéfilmek 
és tévéfilmsorozatok kategóriájában

Sintér
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

Fabricius gábor – rendező
Pusztai Ferenc – producer

k.m.H. Film kft.
5 000 000 Ft

•	 Torontói Nemzetközi Filmfesztivál 2014, a Short Cuts című válogatásban 
vetítik

•	 Friss Hús Budapest (2014. március 27–30.) rövidfilmfesztivál 
•	 mecenatúra Díjátadó 2015, Huszárik zoltán második díj

Szabadság 
– különjárat

TVFIlmTerV2011
FeHér

gyÖrgy2012

Fazekas Péter – rendező
lajos Tamás, mink Tamás 

– producer
Szupermodern Stúdió kft.

1 000 000 Ft

73 056 000 Ft

•	 kamera korrektúra (2013. december 18.) megosztott első díj a tévéfilmek 
és tévéfilm-sorozatok kategóriájában

•	 magyar Filmek Hete (2014. április)

Szívradír
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

Csukás Sándor – rendező
Németh gyula – producer

TV Com kft.
8 000 000 Ft •	 Friss Hús Budapest (2015. március 25–29.)

Tenyérnyi gyerekek
emBer

jUDIT2012

Szuchy zsuzsanna – rendező
garami gábor – producer

CINema-FIlm kft.
6 000 000 Ft

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) a zsűri különdíja
•	 UrTI grand Prix, monte-Carlo (2015. június)

Tetemre hívás
HUSzÁrIk

zolTÁN2013

madarász Isti – rendező
lajos Tamás, mink Tamás 

– producer
Szupermodern Stúdió kft.

8 000 000 Ft

•	 9. Bukaresti magyar Filmhét (2015. november 9–15.)
•	 DetectiveFest, moszkva (2015. április 15–19.)
•	 BaSTaFeST, Bajina Basta (Szerbia) (2015. július 2–5.)
•	 Puglia in Corto, Brindisi (olaszország) (2015. július 17–19.)
•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)
•	 Sao Paulo International Film Festival (2015. augusztus 19–30.)
•	 Corto Creativo Short Film Festival, Tijuana (mexikó) (2015. augusztus 

27–29.)
•	 BUSHo, Budapest (2015. szeptember 1–6.)
•	 Cambridge Film Festival, Cambridge (2015. szeptember 3–13.)
•	 la rochelle TV Fiction Festival, la rochelle (2015. szeptember 9–13.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Belo Horizonte International Short Film Festival, Brazil (2015. szeptember 

18–27.)
•	 Curtocircuito – International Short Film Festival, Santiago de Compostela 

(2015. október 6–11.)
•	 Sedicicorto International Film Festival, Forli (olaszország) (2015. október 

8–17.)
•	 International Cinema and Punishment, Isztambul (2015. október 16–22.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 Uppsala International Short Film Festival, Uppsala (2015. október 19–25.)
•	 20. montenegrói Nemzetközi Televíziós Fesztivál (2015. november)
•	 Cinque Continenti Fim Festival, Venosa (olaszország) 2015. november
•	 International Short Film Festival, Fenaco (Peru) (2015. november 11–14.)

Történet 
a mangalicáról

kollÁNyI
ÁgoSToN2013

melocco anna – rendező
Skrabski Fruzsina – producer
Becsengetünk Produkció kft.

8 500 000 Ft

•	 Sarajevo Film Festival, Szarajevó (2015. augusztus 14–22.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 message to man, Szentpétervár (2015. szeptember 26. – október 3.)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.) különdíj 
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 
•	 CPH: DoX, koppenhága (2015. november 5–15.)

Túlélés vagy nép-
szolgálat? mikó Imre 
és a Securitate

emBer
jUDIT2012

Domokos jános – rendező
egeres katalin – producer

Ikonofilm Bt.
6 560 000 Ft •	 15. Filmtettfeszt (2015. szeptember 30. – október 4.)

Vad kunság – 
a puszta rejtett élete

kollÁNyI
ÁgoSToN2012

mosonyi Szabolcs – rendező
Bagladi erika – forgatókönyv-

író, producer
NatFilm Hungary kft.

9 000 000 Ft •	 XII. aranyszem Fesztivál 2015, legjobb természetfilm kategória díj
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Vad Szigetköz
kollÁNyI

ÁgoSToN2012

mosonyi Szabolcs – rendező
Bagladi erika – forgatókönyv-

író, producer
NatFilm Hungary kft.

9 000 000 Ft

•	 éltető Víz Filmszemle nyitófilmje 2013
•	 felkerült az amerikai Nemzetközi Vadvilág Film Fesztivál (IWFF) oldalára, 

a hivatalos versenyprogramba 2014
•	 envirofilm Fesztivál 2014, Szlovák Filmintézet Vezérigazgatójának díja 
•	 International Wildlife Film Festival 2014, missoula (montana, USa)
•	 Bailkalkinofest 2014, kategóriagyőztes, legjobb operatőr díja, különdíj
•	 Sondrio 2014, kategóriagyőztes 
•	 BeFF 2014
•	 ekotopfilm 2014, kategóriagyőztes
•	 magyar Filmek Hete (2014. április)
•	 NaturVision (2014. július) Németország „NaturVision Camera award” 

kategória
•	 XI. aranyszem operatőr Fesztivál (2014. december) Homoki Nagy 

István-díj 
•	 az olasz rai Uno közszolgálati tévécsatorna megvásárolta
•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) kollányi Ágoston harmadik díj
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.) 

különdíj

Vágy, hogy indiánok 
lehessünk

HUSzÁrIk
zolTÁN2012

Szemző Tibor – rendező
Csortos Szabó Sándor 

– producer
Budapest Film Produkciós kft.

7 680 000 Ft

•	 mecenatúra Díjátadó (2015. május 19.) Huszárik zoltán első díj
•	 UrTI grand Prix, monte-Carlo (2015. június)
•	 Puglia in Corto, Brindisi (olaszország) (2015. július 17–19.)
•	 locarno FF, locarno (2015. augusztus 5–15.)
•	 Corto Creativo Short Film Festival, Tijuana (mexikó) (2015. augusztus 

27–29.)
•	 Split International Film Festival, Split (2015. szeptember 12–19.)
•	 Colchester Film Festival, Colchester (Nagy-Britannia) (2015. október 

19–24.)
•	 CPH: DoX, koppenhága (2015. november 5–15.)
•	 International Short Film Festival, Fenaco, Peru – (2015. november 

11–14.)

Valamit visz 
a víz – a pillepalack 
expedíció

kollÁNyI
ÁgoSToN2014

Tóth zsolt marcell – rendező
Tóth zsolt marcell, molnár 

attila Dávid – producer
7 800 000 Ft

•	 matsalu FilmFesztivál 2015, HIgHly CommeNDeD DIPloma 
•	 millenium International Documentary Film Festival, Brüsszel (2015. már-

cius 20–28.)
•	 Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, gödöllő (2015. május 14–17.), 

környezetvédelem kategória, második díj
•	 green Unplugged, Új-zéland (2015. ősz)
•	 agrofilm Festival, Nyitra (2015. szeptember 28. – október 2.)
•	 Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, Szolnok (2015. október 15–18.)

Városi legendák
maCSkÁSSy
gyUla2014

glaser katalin – rendező
mikulás Ferenc – producer

kecskemétfilm kft.
9 000 000 Ft

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-
film versenyprogram

Városon kívüli 
találkozások

emBer
jUDIT2012

janovics zoltán – rendező
Skrabski Fruzsina – producer
Becsengetünk Produkció kft.

7 000 000 Ft •	 european Film Festival Palic 2015, versenyfilm

Vastojás
maCSkÁSSy
gyUla2013

Déri marcell – producer
Traub Viktória – rendező

kilátó Publishing kft.
7 896 000 Ft

•	 San Diegó-i Nemzetközi gyerekfilm Fesztivál 2015, legjobb animációs 
kisfilmnek járó díj

•	 kaFF – kecskeméti animációs Filmfesztivál (2015. június 24–28.) rövid-
film versenyprogram

yeS
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

m. Tóth géza – rendező
mécs mónika, muhi andrás, 

mesterházy ernő – producer
m&m Film kft.

8 000 000 Ft
•	 HSC operatőr Fesztivál (2013. december 12–16.) legjobb kisjátékfilm 

operatőri díj
•	 Friss Hús Budapest (2015. március 25–29.)

záridő
HUSzÁrIk

zolTÁN2015

reich Dániel – rendező
Fülöp Péter – producer

FP Films kft.
4 500 000 Ft

•	 XII. aranyszem operatőr Fesztivál 2015, legjobb kisjátékfilm fényképe-
zéséért járó díj

zavarok
HUSzÁrIk

zolTÁN2012

Nagy anikó mária – rendező
ecsedy márton – producer
Trionfilm Productions kft.

7 200 000 Ft •	 Friss Hús Budapest (2014. március 27–30.)
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