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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK, ÉS 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

A közszolgálati érték-vizsgálatban szereplő fogalmak és rövidítések alatt az 

alábbiak értendők: 

 

Eljárás: a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatására irányuló eljárás. 

 

AVMS irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. 

március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására 

vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (kodifikált változat). 

 

EBU: European Broadcasting Union (Európai Műsorszolgáltatók Egyesülete). 

 
Közszolgálati érték-vizsgálat: a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott 

vagy a jövőben indítani tervezett szolgáltatások közszolgálati jellegét és értékét, 

valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását feltáró, elemző vizsgálat. 

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás: a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott 

audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, valamint 

internetes úton elérhetővé tett médiatartalmak szolgáltatása (Mttv. 203. § 31. 

pont). 

 

Közszolgálati Médiaszolgáltató: a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak 

megvalósítására az Mttv. 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, 

azaz a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

(Mttv. 203. § 32. pont). 

 

Lineáris médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok 

műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását 

lehetővé tevő médiaszolgáltatás (Mttv. 203. § 36. pont). 

 

Médiaszolgáltatás: önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése 

érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, 

amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges 

célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a 

nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton 

keresztül (Mttv. 203. § 40. pont). 

 

Médiatanács: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. 

 

Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény. 

 

MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. 
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Rádiós médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából 

álló műsorszámokat mutat be (Mttv. 203. § 58.). 

 

Szabályzat: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vezérigazgatójának 4/2016. számú és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatójának 6/2016. számú utasításával elfogadott közszolgálati érték-

szabályzat. 

 

Tematikus médiaszolgáltatás: az a médiaszolgáltatás, amely lineáris 

médiaszolgáltatás esetében a napi műsoridő, lekérhető médiaszolgáltatás 

esetében a közzétett műsorszámok összesített időtartamának nyolcvan 

százalékában egymáshoz hasonló tematikájú műsorszámokat tesz közzé, mint 

például a hír- és politikai tájékoztató műsorszámok, a kiskorúaknak szóló 

műsorszámok, a sportműsorszámok, a zenei műsorszámok, ismeretterjesztő 

műsorszámok, valamely életmódot bemutató műsorszámok (Mttv. 203. § 67. 

pont). 

 

Testület: a Szabályzat alapján a közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatásával 

megbízott Közszolgálati érték-testület. 
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1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 
 

1. 1. Bevezetés 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatója 2016. május 13. 

napján kelt levelében az „m4 Sport” és a „Dankó Rádió” médiaszolgáltatások 

2016. évi vizsgálatára tettek javaslatot. 

 

A Testület 2016. július 22. napján kelt döntésével – elfogadva a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának közös javaslatát – a Szabályzat 

2.8. pontjában foglaltakra tekintettel, a Szabályzat 9.1. pontja szerint a meglévő 

szolgáltatások közül a 2016. évben vizsgálandó szolgáltatásként az „m4 Sport” 

audiovizuális médiaszolgáltatást és a „Dankó Rádió” rádiós médiaszolgáltatást 

jelölte ki, és a vizsgálat kezdő időpontját 2016. szeptember 1. napjában határozta 

meg.  

 

A Testület döntéséről értesítette a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

vezérigazgatóját, egyúttal felkérte, hogy az említett médiaszolgáltatások 

szolgáltatás-leírásait legkésőbb nyújtsa be. 

 

1. 2. Idővonal – az Eljárás egyes fontosabb lépései 

 

2016. május 13. 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA az „m4 Sport” és a „Dankó Rádió” 

médiaszolgáltatások 2016. évi vizsgálatára tettek javaslatot. 

 

2016. július 22. 

A Testület ülésén elrendeli az „m4 Sport” és a „Dankó Rádió” 

médiaszolgáltatások vizsgálatát. 

 

2016. szeptember 1. 

A Testület megindítja a vizsgálatot az „m4 Sport és a „Dankó Rádió” 

médiaszolgáltatások vonatkozásában. 

 

2016. szeptember 30. 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató benyújtja a „Dankó Rádió” csatornára 

vonatkozó szolgáltatás-leírást. 

 

2016. október-november 

Kiegészítés kérése, illetve konzultáció a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

vezérigazgatójával a szolgáltatás-leírás kapcsán felmerült kérdésekről. 

 

2016. november – 2017. május 

Az érdemi vizsgálat elvégzése 

 

2017. április 

Közvélemény-kutatás 
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2017.május 29. 

A Testület döntést hoz a „Dankó Rádió” csatorna tárgyában. 

 

1. 3. A „Dankó Rádió” csatorna szolgáltatás-leírása 

 

A Dankó Rádió adása 2012. december 22-én indult el. Az indulást követően a 

csatorna bebizonyította, hogy egyedi zenei kínálatának stabil helye van a rádiós 

piacon. 

 

A Dankó Rádió célközönsége leginkább zenei ízlés, érdeklődési kör, attitűd 

szerint definiálható. Az indulás utáni hónapokban az elsődlegesen elért 

közönsége a 70+ korosztály volt, amely ezt követően fokozatosan változott, 

kiszélesedett, és a 60+ irányába mozdult el. A cél az 50+ vagy annál is fiatalabb 

hallgatói célcsoport elérése, amely az utóbbi időszakban részben sikerült is. 2016-

ban már az adó közönségének közel ötöde az 50–59 évesek korosztályából került 

ki. A kitűzött célok elérésével, a kis- és nagyvárosi hallgatóság még hatékonyabb 

megszólításával a Dankó Rádió a teljes magyar társadalom egyre növekvő 

hányadának rádiójává válik. 

 

A Dankó Rádió – a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió mellett – egy országos 

elérésű, egyedi zenei tematikára épülő rádiócsatorna. Olyan rádiós piaci rést tölt 

be, és egyben a közmédia hiánypótló vállalkozása, amelynek célja a zenei 

kulturális örökség egy speciális szegmensének megjelenítése egy önálló, külön 

frekvencián fogható, új analóg rádiós csatorna keretein belül. A Dankó Rádió 

által sugárzott zenei paletta alapját a magyar nóta, a cigányzene, a népdal és az 

operett képezi. 

 

A rádió folyamatosan fejlesztett és finomra hangolt stratégiájával arra törekszik, 

hogy a fent említett egyedi zenei tartalmakat olyan formában mutassa be 

programjaiban és más aktivitásaiban, amelynek segítségével egyre szélesebb 

társadalmi rétegek ismerhetik meg a kultúrának ezt a részét. Az adó 

műsorstruktúrája a kínálat sokszínűségére törekszik, így a zenei és kulturális 

tartalmak mellett számos egyéb közszolgálati tartalommal is találkozhatnak az 

érdeklődők. 

 

A Dankó Rádió feladatának, küldetésének és egyben szolgálatának tekinti, hogy 

a minőségi rádiózás továbbvitelével és erősítésével formálja a hallgatók ízlését, 

igényt teremtve a hétköznapok és az ünnepnapok kultúrájának mind magasabb 

szintű befogadására, új – eddig talán mesterségesen szembeállított – kulturális 

területek, műfajok felfedezésére, megismerésére ösztönözve. 

 

A Dankó Rádió nem csak az ingyenesen elérhető kulturális javakkal 

megközelíthető társadalmi rétegek számára, illetve az idős, sokszor 

egyedülállóvá vált, betegségekkel megterhelt, mozgásukban korlátozott 

hallgatóknak szánja műsorát, hanem világzenei műsorsávjával az arra fogékony 

fiatalokat is eléri. Mindeközben nem feledkezik meg igényes szórakoztatásukról 

sem, és a már régóta a rádióhallgatók körébe tartozóknak is egy másik tartalmi 

választási lehetőséget, a kulturális igények kiszolgálását biztosítja. 
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1. 4. A Testület megállapításainak összegzése 
 

A Dankó Rádió a piaci alapon kevésbé népszerű, ugyanakkor magas kulturális 

értékkel bíró és a társadalom egyes szegmensei által kifejezetten preferált zenei 

műfajok, illetve a hozzájuk kapcsolódó információk közönséghez való 

eljuttatására való törekvésével egyértelműen a közszolgálati célok szolgálatában 

állónak tekinthető. A Testület megítélése szerint a kulturális örökség magas 

minőségi jellemzőkkel bíró szolgáltatás keretei között történő megjelenítése, 

láthatóvá tétele mellett e kulturális értékek hosszú távú megóvásához, életben 

tartásához is aktívan képes lehet hozzájárulni. 

 

A Dankó Rádió jellemzőit áttekintve a Testület arra jutott, hogy a szolgáltatás 

univerzálisnak tekinthető, a csatorna földfelszíni sugárzásként ingyenesen 

fogható és műholdon keresztül is elérhető rádióként a lakosság széles köre 

számára könnyen hozzáférhető. Emellett ugyan a rádió műsorainak követése 

elsősorban az idősebb korosztály kedvelt időtöltése, azonban a közszolgálati 

média vállaltan is igyekszik a fiatalabb korosztályok kulturális igényeinek is a 

szolgálatába helyezni a csatornát. 
 

A Dankó Rádió tematikája nyilvánvalóan gazdagította a közszolgálati média 

korábbi portfóliójának kínálatáét, mi több, a teljes magyar médiapiac 

tekintetében is újdonsággal szolgált. Ez a tematika – amely elsősorban operettre, 

magyar nótára, cigányzenére épül – tudatosan nem a tömegeket kívánja 

megszólítani, hanem a kielégítetlenül maradt kisebbségi igényekre fókuszál. 

 

A Testület megítélése szerint a Dankó Rádió szerkesztésében és műsorában 

érezhető az a törekvés, amely a korábban a műsorkínálatban nem, vagy csak 

elvétve szereplő tartalmak újraértelmezésére irányul, és amely megpróbálná 

átélhetővé tenni e tartalmakat az újabb generációk számára is, de az ebbéli 

erőfeszítéseket érdemes lenne még hatékonyabbá tenni. 

 

A Dankó Rádió tematikáját tekintve egyértelmű, hogy mind az egyén, mind a 

közösség (legyen az kisebb, nagyobb, vagy akár az egész társadalom szintjén 

értelmezett) profitálhat a szolgáltatásra jellemző tematika közzétételéből. A 

kulturális tartalmak médiabeli választékának bővülése, még ha sajátos, 

feltehetően eleve csak egy kisebbséget megszólítani képes műfajok is érintettek, 

értékteremtésnek, de legalábbis -megőrzésnek tekinthető. 

 

Az innováció fogalma és a Dankó Rádió tematikája nem kézenfekvően 

párosíthatóak össze. E tekintetben a Testület egyértelművé kívánja tenni a 

Közszolgálati Médiaszolgáltatónak, hogy akad még teendője. A népdalra-nótára-

operettre-cigányzenére épülő tematika akkor tudja elérni a közönségben a 

közmédiától joggal elvárt hatást, ha korszerű, a mai médiavilág színvonalához és 

hallgatói szokásaihoz, igényekhez igazodik. 
 

A csatorna bekerülési költségei a Testület értékelése szerint nem tekinthetők 

túlzottan magasnak, a közmédia egyéb rádiós szolgáltatásaihoz képest pedig 



8 
 

kifejezetten alacsonyak. Ennek fényében a Dankó Rádió céljára elkülönített 

összeg nem tekinthető túlságosan magasnak, ár-érték aránya megfelelő. 
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2. A „Dankó Rádió” CSATORNA SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÁSA  
 

 

Jelen pont a Közszolgálati Médiaszolgáltató által a Testületnek benyújtott 
szolgáltatás-leírás tartalmát foglalja össze. 
 

 

2. 1. Bevezetés, a szolgáltatás környezete 

 

2. 1. 1. A szolgáltatás előzményei, a portfólióban tapasztalt hiányok azonosítása 

 

A magyar rádiózás elmúlt 90 éve alatt sokat változtak és nagymértékben 

átalakultak a közszolgálati rádiócsatornák. A közmédia három fő rádiócsatornája 

– Kossuth, Petőfi és Bartók – egészen a nyolcvanas évekig monopolhelyzetben 

volt a rádiós piacon. A három adó műsorstruktúrája ennek köszönhetően 

elnagyoltan – főleg korcsoport-specifikus idősávokra koncentráltan – került 

kialakításra, hiszen ezekben az években a közszolgálati rádiók igyekeztek 

minden (0-99) korosztály igényét kiszolgálni. 

 

A kilencvenes években jelentek meg azok a tematikus rádiócsatornák a piacon, 

amelyek nem csak a közmédia rádiócsatornáinak, hanem egymásnak is jelentős 

konkurenciát jelentettek. A korábban elhanyagolt tények alapvető információkká 

nőtték ki magukat, amilyen például a rádiózási és egyéb tartalomfogyasztási 

szokások, a hallgatók életviteli szokásainak figyelembevétele. Mindezek mellett a 

rádiózásra használt platformok is fejlődtek, bővítve ezzel a rádióhallgatás 

helyszíneit is. A rádiós piaci szereplők mindezek figyelembevételével alakították 

ki, és folyamatosan finomították műsorstruktúrájukat.  

 

A zenei műsorokra építő rádióadók hallgatóinak körében történő térnyerése is 

ösztönözte a közmédiát arra, hogy 2007-ben az akkor Magyar Rádió ennek 

megfelelően, illetve a piaci rések figyelembevételével alakuljon át. 

 

2007-ben a Magyar Rádió és annak csatornái arculatváltáson, valamint 

műsorstruktúra- és profilváltáson estek át. Az adók letisztult tematikával, a 

célcsoport meghatározásával olyan markáns, egyedi arculatot kaptak, 

amelyeknek helye és szerepe volt a rádiós piacon. A változás olyan piaci réseket 

igyekezett betölteni, amelyekkel a kereskedelmi rádióadók nem, vagy csak 

minimális mértékben foglalkoztak. A közszolgálati rádió vállalta azt a 

kockázatot, amelyet a kereskedelmi alapon működő adók nem, miszerint a jól 

bejáratott tartalmak helyett egyedi tartalmakat kínált, kockáztatott, ezzel együtt 

kiszolgálta a hallgatói igényeket.  

 

A Kossuth Rádió erősebb talk jelleget kapott, a Petőfi Rádió könnyűzenei, 

fiataloknak szóló adó lett, a Bartók Rádió klasszikus jellege is erősebb és 

letisztultabb műfaji megjelenés jellemezte.  

 

Ezzel a változással egyes rádiós műfajok megszűntek, egyes zenei műsorok, 

tartalmak más helyre kerültek, műsoridejük jelentősen csökkent. Az adók arra 
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figyelemmel átrendeződtek, hogy az előre meghatározott célcsoportok egy helyen, 

egy csatornán kapják meg azt a tartalmat, amelyhez eddig több csatornán külön-

külön jutottak hozzá.  

 

A már említett azon zenei műfajok, amelyeknek korábban a Petőfi Rádió adott 

otthont, átkerültek regionális hálózatra, valamint az MR7 elnevezésű internetes 

csatornára. A lakosság jelentős hányada az átalakítás ellenére sem jutott akkor 

hozzá kedvelt műfajaihoz. További átalakításra, finomhangolásra volt szükség 

ahhoz, hogy a 2007-ben megkezdett folyamat minden társadalmi réteg számára 

kedvező eredményt hozzon. 

 

2012 decemberében a regionális adók frekvenciáin elindult a Dankó Rádió, amely 

kezdetben három kulturális hungarikumra épült: a cigányzenével kísért magyar 

nótára, a magyar népdalra és a magyar operettre. A kulturális örökség részének 

tartott cigányzene megmentésében, életben tartásában a Dankó Rádiónak azóta 

is kiemelten nagy szerepe van.   

 

Az adó indulását követően a hallgatói visszajelzések, valamint a célcsoport 

igényei alapján a zenei kínálat folyamatos műfaji bővítést igényelt. 

 

2015 áprilisában elindult az adó új műsorstruktúrája, amelyben már nagyobb 

szerepet kapott az örökzöld muzsika, a könnyűzene és a világzene is.  

 

2. 1. 2. A szolgáltatás piaci környezete 

 

Jelenleg a rádiós piacon a Dankó Rádió egyedülálló szerepet tölt be, más analóg 

rádiók ugyanis nem rendelkeznek hasonló tartalmú, a kulturális 

hungarikumokra építő, a cigányzenével kísért magyar nóta, a magyar népdal és a 

magyar operett zenei műfajait tartalmazó műsorstruktúrával.  

 

A közösségi, regionális, valamint online zenei tematikájú rádiók jelentős része 

elsősorban a mainstream könnyűzene alapjaira épít, és ezzel együtt nem vállal 

kockázatot az olyan kisebb célközönséget elérő zenei műfajokkal, mint a magyar 

nóta.  

 

A Dankó Rádió által megcélzott korosztályi sajátosságokat a piaci szereplők nem 

zenei tematika formájában igyekeznek kiszolgálni, sokkal inkább talk- és 

magazinjellegű, illetve egyedi tartalmú interaktív műsorokkal. 

 

Ezek a rádiók a hagyományos műsorszerkesztési és műsorkészítési irányokat 

tartják szem előtt, és az 50+ korosztály hétköznapi problémáinak bemutatására, 

megoldására rendezkedtek be. A Dankó Rádió ezzel ellentétben ugyanennek a 

célcsoportnak a szórakoztatását, kulturális igényeinek kielégítését célozta meg, 

és ennek alapján alakítja, bővíti kínálatát, mind zenei, mind pedig szöveges 

tartalmát.  
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2. 2. A szolgáltatás általános bemutatása 

 

2. 2. 1. A szolgáltatás elindításának/módosításának indokai, előzmények 

felvázolása  

 

Egészen 2007-ig a rádiót hallgatók kevés zenei tartalmú rádiócsatorna közül 

választhattak, ráadásul minimális eltérés mutatkozott az általuk játszott zenei 

műfajok között. A piaci szereplők által felvállalt zenei tartalmak elsősorban 

olyan, jól bevált, más rádiók által is játszott népszerű zenei műfajok, amelyekkel 

jellemzően nem, vagy csak nagyon minimális mértékben vállalnak kockázatot, 

ezzel együtt is elérve a regionális körzetében élő szélesebb merítésű célcsoportját. 

 

Ennek értelmében a lakosság jelentős része nem jutott hozzá a hagyományosan 

kedvelt zenei műfajokhoz, így például magyar nóta, népdal, operett, örökzöld 

slágerek, ezért elengedhetetlen volt egy önálló, analóg „nótarádió” indítása. A 

regionális csatornák megszűnésével megfelelő sugárzási felület keletkezett ennek 

az új adónak az elindítására.  

 

Elmondható, hogy a közmédiának a Dankó Rádió elindításával egy már régóta 

fennálló hiányt sikerült pótolnia, megakadályozva a fent említett közkedvelt 

zenei műfajok végleges eltűnését, kielégítve az A és B jelzésű ESOMAR 

státusszal rendelkező hallgatók igényét. A Kossuth adó – annak talk radio jellege 

miatt – ezeknek a műfajoknak nem nyújtott megfelelő helyet, a Petőfi Rádió 

pedig átalakult és a fiatalok zenei igényeit igyekszik kiszolgálni, míg a Bartók 

Rádió túlnyomórészt klasszikus zenét sugároz.  

 

Dankó URH műsorszóró hálózat 

telephelyei 

Frekvencia 

(MHz) Pol. 

   

Békéscsaba 100,9 V 

Budapest 100,8 H 

Debrecen 91,4 H 

Dombóvár 100,2 V 

Eger 96,2 V 

Győr 106,4 H 

Gyula 96,0 V 

Hódmezővásárhely 90,8 V 

Kabhegy 102,3 H 

Kékes 99,8 H 

Komádi 89,9 H 

Letenye 103,8 V 

Miskolc 102,3 H 

Nagykanizsa 106,7 H 

Nyíregyháza 107,4 V 

Orosháza 94,2 H 

Ózd 105,0 H 

Pápa 96,4 H 
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Pécs 104,6 H 

Rábaszentandrás 105,2 V 

Salgótarján 89,9 H 

Siófok 93,6 H 

Sopron 101,6 V  

Szeged 93,1 V 

Szeghalom 99,4 V 

Szentes 91,6 V 

Szolnok 101,2 H 

Tiszakécske 106,4 V 

Tokaj 88,3 H 

Túrkeve 98,2 H 

Vasvár 103,6 H 

Veszprém 95,6 H 

1. táblázat – A Dankó Rádió által használt frekvenciák (2016. március 16-i 

állapot) 

 

 
1. ábra – A Dankó Rádió elérési adatai 

 

2.2. A szolgáltatás általános jellemzőinek leírása  

 

Dankó Rádió terjesztés módjai:  

- Földi FM rádió (URH) 

A vivőjel frekvenciáját változtatja a műsorjelnek megfelelően (Sokol) 

- Földi AM rádió (KH)  

A vivőjel amplitúdóját változtatja a műsorjelnek megfelelően  

Miskolc, Mosonmagyaróvár1116kHz 

Szombathely, Nyíregyháza 1251 kHz 

- Műholdas rádióadás  

Műholdvevővel hallgatható rádióadás 
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- DVB-T (rádió) 

Programnév  SID Audio PID Audio kódolás Audio bit-sebesség 

Dankó Rádió 156 1256  AAC   192kbps 

MTVA Dankó Rádió 166         1266         MPEG L2             192kbps 

 

DVB-T (Rádió) - MINDIGTV - Szabadon fogható rádióműsor: 

Programnév    PCR PID      Sorrend    Audio PID   Audio kódolás   Audio bitseb. 

Dankó Rádió     1332             104            1332           HE-AAC            96kbps 

DVB-T USB-s eszköz, mint SDR rádió 

 

- Internet Protocol (IP) 

Internetes rádió. Az IP-ben a forrás- és célállomásokat (az úgynevezett hostokat) 

címekkel (IP-címek) azonosítja 

 

A Dankó Rádió műsorai – egyedi zenei tematikája és annak szerzői jogi vonzatai 

miatt – nem hallgathatóak vissza. Ebből adódóan a csatorna kizárólag lineáris 

médiaszolgáltatásként érhető el.  

 

Földi sugárzás esetén az adó vételkörzete Magyarország 85%-ára terjed ki. A 

rádiócsatorna által elérhető becsült lakosságszám: 8 millió fő.  

 

A Dankó Rádió 24 órás műsorfolyammal szolgálja a rádióhallgatókat, ezáltal sok 

ezer idős ember egész napos elfoglaltságát, szórakozását biztosítja, hiszen a 80 év 

fölötti közönség a TV-t már gyakran nem élvezi annyira érzékszervi problémák 

miatt, szemben a rádióval. Az aktív nyugdíjasok, és egyre több fiatalabb hallgató 

is a Dankó Rádiót választja munkavégzéséhez háttérprogramnak: sok 

műhelyben, irodában is ezek a műsorok szólnak. 

 

2. 3. A szolgáltatás részletes leírása 

 

2. 3.1. Tartalom általában 

 

A Dankó Rádió egyedi zenei tematikára építő rádiócsatorna. Az adón 

megtalálható zenei műfajok folyamatosan bővülnek. 

 

A rádió műsorstruktúrája igyekszik figyelembe venni a hallgatók élethelyzeteit, 

életviteli szokásait, és azokkal megfelelően foglalkozni műsoraiban, 

kiszámíthatóságával pedig a hallgatói igényeket próbálja kiszolgálni, az alábbi 

műsorstruktúrával: 

00.00-tól 21.00-ig nóta, operett, népzene, örökzöld zene 

21.00-tól 24.00-ig világzene 

 

A naponta 2.00–4.34 óra között jelentkező Húzd csak, prímás (I. rész) című 

műsor – jellegét tekintve – előre felvett, szelektoros szerkesztésű zenei műsor. A 

műsor az álmatlan, vagy munkában lévő hallgatókat szólítja meg változatos 

zenei kínálatával, a különböző napszakok sajátosságait alapul véve, nélkülözve a 

szöveges tartalmat. A műsor célközönsége elsősorban a nóta és operett kedvelő 

60+ korosztály. Összességében a műsor egy olyan éjszakai zenei folyam, amely 
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követi a hallgatók igényeit. Jól ismert szerzemények és híres előadók, kiváló, az 

érzelmekre is ható interpretációk hallhatók benne.  

 

Az éjszakát követően, az adón 6.04–9.00 óra között mindennap jelentkezik a Jó 
reggelt kívánok című, szintén szelektoros szerkesztésű, előre felvett zenei műsor. 

A jövőben a csatorna stratégiai tervei között szerepel a reggeli élő műsor 

bevezetése, melyben az ébresztésre szolgáló zenék mellett friss információkkal – 

közlekedés, időjárás stb. – látja el a hallgatókat. A műsor zenei kínálata ezekben 

az órákban a legváltozatosabb, itt is igyekszik az adó leképezni a zenei arculatát, 

és elsősorban úgynevezett adót azonosító (hallgatót segítő zene, amellyel 

odakapcsoláskor a szignálon és egyéb hangzó arculati elemen felül, azonnal 

azonosítani tudja a rádióadót, azonnal tudja, hogy mit hallgat, hova kapcsolt) 

zenéket játszik. 

 

A műsor célközönsége elsősorban az 50+ korosztály, a csatorna városi és vidéki 

hallgatói, a munkába járók. 

 

Az adó minden délelőtt 10.04–12.00 óra között jelentkező Húzd csak, prímás II. 
része, a reggeli és az éjszakai műsorhoz hasonlóan, előre felvett szelektoros 

szerkesztésű zenei műsor, amely a harmadik legnépszerűbb műsora az adónak, 

erősíti a hallgatói kötődést a csatornához, motivációt nyújt a műfaj 

továbbéltetéséhez. 

 

A műsor célközönségét elsősorban a csatorna vidéki, 50+ korú nóta- és operett 

kedvelő hallgatói jelentik. 

 

Délelőtti, színes zenei folyam, amely nagymértékben követi a hallgatói csoport 

igényeit. Az adás jól ismert szerzemények és előadók, a virtuozitás élményét 

nyújtó és érzelmekre ható felvételek színes csokra. 

 

A rádió naponta 12.30–14.00 óra között (ismétlés: naponta, 4.36–6.00 között) 

jelentkező előre felvett zenei műsor a Jó ebédhez szól a nóta. A csatorna 

leghallgatottabb műsora családról, otthonról, identitásról, amely generációk 

sokaságában ébreszt pozitív érzelmeket, emlékeket, társadalmi csoporthoz való 

kötődésektől függetlenül. A műsor tematikája változatos, a műfaj minden rétegét 

bemutatja, a legnépszerűbb nótákat, a legnépszerűbb előadókat ebben a 

műsorban élvezhetik a Dankó Rádió hallgatói. 

 

A műsor célközönsége elsősorban a 60+ korosztály magyar nótát kedvelő 

hallgatói, akik életviteli szokásai közé hosszú évek óta beépült az ebédidőben 

történő hagyományos rádióhallgatás. 

 

A rádió emblematikus, közkedvelt rádiós műfajt is megjelenít 

műsorstruktúrájában. A naponta 14.00–17.00 óra között jelentkező Kettőtől-ötig 
– a Dankó Rádió kívánságműsora, a hétköznapokon élő műsorvezetéssel várja és 

szolgálja a hallgatókat.  
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A műsor alapelve az interaktivitás, a hallgatók széles körű bevonása a 

műsorfolyamba: a „szerkesszük együtt” életérzés, vidámság, üzenet, ajándék, jó 

kívánság, kaleidoszkóp, sok műfajúság, oldottság, közvetlenség, családiasság, 

interaktivitás, empátia a műsor hívószavai. 

Tradicionális rádiós kívánságműsor, amelyben leveles, SMS-es, online és 

telefonos kívánságok teljesítésére kerül sor a hallgatók megszólaltatásával, 

üzenetekkel. Személyes, családias hangvétel jellemzi a műsort.  

 

Az adó naponta egyedi egyórás zenei összeállítással is jelentkezik. A mindennap 

17.04–18.00 óra között hallható Tudod-e még az én nótám (NÓTASZERZŐK… a 
legjobb szerzők órája), előre rögzített műsor, amely kifejezetten a nótakedvelőké, 

és egy-egy szerző életútjának részletesebb bemutatását vállalja művei, dalai 

segítségével.  

 

A rádió magazinműsora naponta 9.04–10.00 óra között jelentkezik, Túl az 
Óperencián címmel. 

 

A hét során egy-egy kortárs művész vendége van a műsornak, vagy a műfaj 

klasszikusának portréja rajzolódik ki több megszólaló által, a témához 

kapcsolódó zenei illusztrációkkal. A magazin jelleg kihat a hallgatottságra, az 

optimális kezdési időpont kérdése megvizsgálandó. 

 

A naponta 20.04–21.00 óra között jelentkező Esti dal című műsor egy népzenei 

rétegsáv, amelynek szerkesztett tematikája változatos, a műfaj minden 

szegmensét bemutatja. A magazinműsor a legnépszerűbb előadókat és új 

felvételeiket tárja a hallgatók elé. A szöveges információkat tekintve a műsor 

visszafogottságot tükröz. 

 

A könnyed folkzene, népdal, világzene, egzotikus zene a Dankó Rádió hallgatói 

igényeit figyelembe véve jelentkező műsora, a Népek dalai. A 21.00–24.00 óra 

közötti műsor zenei anyaga versenyképes, a műsorközlés stílusában, 

szakmaiságában fejleszthető. 

A műsor igyekszik a fiatalabb célcsoportot megcélozni ezzel a háromórás egyedi 

zenei tartalommal. 
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2. ábra – A Dankó Rádió műsortípusainak megoszlása 

 

2. 3. 2. A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljainak való megfelelés  

 

A Dankó Rádió a műsorszámaiban az alábbi követelmények biztosítása révén 

gondoskodik a törvényben foglalt célok eléréséről: 

- értékelvűség – archív felvételek játszása; 

- minőség – megfelelő technikai háttér biztosítása, mind az analóg adás 

tekintetében, mind pedig a műsorszámok tekintetében; 

- archív anyagok rekonstrukciója, új stúdiófelvételek – Digitális Archívum; 

- széles körű tájékoztatás; 

- sokszínűség; 

- hitelesség. 

 

„A közszolgálati médiában előállított vagy általa megrendelt tartalmakban s 

valamennyi közszolgálati médiatevékenységben a minőségnek kell, hogy 

meghatározó szerepe legyen. A minőség nem kizáró előfeltétele és nem is 

ellentéte a szórakoztatásnak, tehát a szórakoztató tartalmak megjelenése a 

közszolgálati médiában nem eleve kizárt, és nem várható el a közszolgálattól az, 

hogy kizárólag valamiféle feltételezett ʻelit’ számára gyártson műsorokat. 

Feladata ennél jóval összetettebb: népszerű és minőségi tartalmakat kell 

előállítania.” (Közszolgálati Kódex) 

 

Az adón – egyedi műfajú zenei tematikájából fakadóan – magas a magyar zenék 

aránya. A csatorna új felvételek elkészítésére és azok rendszeres sugárzására 

törekszik. A Dankó Rádió zenei tematikájú csatorna alapvetően magyar nóta 

profillal, amit az operett műfaja egészít ki. A prime time időszakon túl népzenei 

és autentikus cigányzenei sávok mellett helyet kap a világzene és a könnyűzene 

is. 

 

2. 3. 3. A Dankó Rádió hírstruktúrája 
 

A Dankó Rádió 24 órás műsorfolyamát az óránként jelentkező rövid híradások 

tagolják. Hétköznapokon reggel 7 órakor a Kossuth Rádió 15 perces 
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hírösszefoglalója hangzik el, 12.00-kor pedig a Kossuth Rádió teljes Déli krónika 

című műsora hallható a Dankó Rádión.   

 

2. 3. 4. A szolgáltatás (tartalmi) minőségi jellemzői 

 

Az adó egyik feladata a közszolgálati média archívumában található 

hanganyagok, archív egyedi zenei felvételek műsorfolyamba szerkesztése, 

emellett a digitális archívum folyamatos bővítése és új felvételek készítése. 

Mindezt magas szakmai felkészültségű szerkesztőkkel, a magyar nyelvet magas 

fokon ismerő műsorvezetőkkel, hozzáértő gyártási és technikai szakemberekkel 

hajtja végre a közmédia. 

 

A közmédia hangarchívumáról fontos tudni, hogy a világon egyedülálló, máshol 

fel nem lelhető kincseket őriz. A több százezres anyagból több tízezret ér el azon 

felvételek száma, amelyek a Dankó Rádió zenei profiljának alapját is képezik. 

Természetesen egy olyan közszolgálati rádióadó, amely az 55+ korosztályt célozza 

meg, nem építhet csakis a több évtizedes hangfelvételekre. Az indulás óta saját 

produkcióban évente újabb és újabb felvételek készülnek, mindhárom alap 

műfajban (magyar nóta, népzene, operett) a mai kor legkiválóbb és nem utolsó 

sorban fiatal előadói közreműködésével. A Digitális Archívum a legtökéletesebb 

szűrő, amely biztosítja a Dankó Rádió hangzásminőségét, hiszen csakis 

digitalizált felvétel kerülhet adásba. A rádió világzenei repertoárja kiegészült a 

2015-ben Budapesten tartott World Music Expo-n (Womex) fellépett világzenei 

kiválóságok felvételeivel is. 

 

2. 3. 5. A Dankó Rádió hallgatottsága 

 

A közszolgálati rádióadók napi elért közönsége és közönségaránya, a 

rendelkezésre álló adatok alapján, a 2016. január–március közötti időszakban, az 

alábbiak szerint összegezhető. 

 

A közszolgálati rádióadók – együttesen – napi szinten a lakosság 29%-át érték el 

2016 első negyedévében, ami naponta 2,46 millió főt jelent a 15 éves és annál 

idősebb lakosság köréből. Heti szinten ehhez a körhöz még további 1,91 millió 

hallgató csatlakozik, havi viszonylatban pedig a 15+ lakosság 57%-a belehallgat 

valamelyik közszolgálati adó műsorába. A havi együttes hatókör így 4 millió 865 

ezer főt tesz ki. 

Az alábbi ábra a közszolgálati rádiók napi elérését és közönségarányát 

szemlélteti.  
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3. ábra – A Dankó Rádió napi elérése és közönségaránya 

 

 

A közszolgálati rádióadók együttes részesedése 2016 első negyedévében eddig 

összesen 29,4% volt teljes napra, de bizonyos kiemelt idősávokban (így például 

dél körül) a rádiózók közel 40%-áról mondható el, hogy valamelyik közszolgálati 

rádióadót hallgatta. 

 

 
4. ábra – A közszolgálati rádiós médiaszolgáltatások együttes elérése 

 

A Dankó Rádió napi hallgatóinak száma 2016 első negyedében 399 ezer fő volt, 

vagyis a célcsoport 4,7%-a. Összességében elmondható, hogy hétköznap többen 

hallgatják a Dankó Rádiót, mert napi közönsége átlagban 414 ezer fő volt. 

Hétvégenként naponta 359 ezres elérése van a csatornának. A Dankó Rádió 

közönségrészesedése 3,8% volt 2016 első 3 hónapjában. 
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2. táblázat – A rádiós médiaszolgáltatások napi elérése 

 

Havonta 1 millió 275 ezer fő körülire tehető azok száma, akik odakapcsolnak a 

zenei adóra, ami azt jelenti, hogy a 15 évesnél idősebbek 15%-a szokott zenét 

hallgatni a Dankó Rádión. A hallgatók főként az 50 év felettiek köréből kerülnek 

ki, de ez nem jelenti azt, hogy fiatalabbak ne hallgatnák: a 18–49 évesek 5,8%-a 

havi szinten hallgatója a Dankó Rádiónak. 

 
Forrás: RAME/TNS Hoffmann/Mediameter 

5. ábra – A Dankó Rádió napi, heti és havi elérési adatai  

 

A 9–10%-os napi elérés az 50+ célcsoportnál azt jelenti, hogy közel minden 

tízedik 50 év feletti hallgató napi rendszerességgel hallgatja a Dankó Rádiót.  A 

fiatalabb korosztályokban a napi hallgatók aránya 1–2%. 

 

2. 3. 6. A Dankó Rádió napi hallgatottsági görbéje 

 

A Dankó Rádió napi hallgatottsági görbéje a 2016. január–március időszak 

adatai szerint stabil: a leghallgatottabb időszak hétköznap-hétvégén a 12:30-tól 

14:00 óráig tartó sáv, a délelőtti-délutáni sáv hallgatottsága hétköznap 

magasabb, mint hétvégén.  

2016/3. hullám

1000 főben 

Átlagnap

1000 főben 

Hétköznap

1000 főben 

Hétvége

%-ban 

Átlagnap

%-ban 

Hétköznap

%-ban 

Hétvége

Class FM 2 779 2 991 2 241 32.7% 35.2% 26.4%

Kossuth Rádió 1 541 1 617 1 349 18.1% 19.0% 15.9%

Petőfi Rádió 945 962 902 11.1% 11.3% 10.6%

Music FM 894 947 759 10.5% 11.2% 8.9%

Juventus Rádió / Sláger 431 439 412 5.1% 5.2% 4.9%

Dankó Rádió 399 414 359 4.7% 4.9% 4.2%

Klubrádió 234 236 231 2.8% 2.8% 2.7%

Info Rádió 172 166 187 2.0% 2.0% 2.2%

Bartók Rádió 152 161 130 1.8% 1.9% 1.5%

Lánchíd Rádió 92 102 69 1.1% 1.2% 0.8%

Jazzy Rádió 84 83 87 1.0% 1.0% 1.0%

Magyar Katolikus Rádió 73 43 148 0.9% 0.5% 1.7%

Klasszik Rádió 62 70 40 0.7% 0.8% 0.5%

Trend FM / Gazdasági Rádió 50 38 81 0.6% 0.4% 1.0%

Napi elérés, teljes népesség (15+)

4.7%

1.3%

2.4%

12.6%

4.1%

7.3%

15.0%

5.8%

9.6%

15+ 18-49 évesek 25-59 évesek

A Dankó Rádió elérési adatai - 2016/3. hullám* (átlagnap)

Napi elérés Heti elérés Havi elérés

*2016. január-március
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6. ábra – A Dakó Rádió átlagos hallgatottsága 15 perces bontásban 

 

2. 3. 7. A Dankó Rádió napi elért közönségének trendje 

 

Ami a Dankó Rádió napi hallgatottsági adatait illeti, az indulást követő első öt 

negyedévben, elmondható, hogy a csatorna piacon való megjelenését követő első 

időszakot leszámítva lényegében stagnálás figyelhető meg. A kezdeti magas (500 

ezer főt meghaladó) elérés lényegében tartósan hasonló értéket mutatott az azt 

követő időszakban, sőt, pozitívumként értékelhető az utolsó vizsgált negyedévben 

tapasztalható szemmel látható, érdeminek is nevezhető hallgatottság-növekedés. 

 

 
7. ábra – A Dankó Rádió napi hallgatottsági adatai 

 

2. 3. 8. Hallgatói összetétel 

 

A négy közszolgálati rádióadó közönség-összetétele a tematikájuknak 

megfelelően alakul: a legidősebb közönsége a Dankó Rádiónak van, hallgatóinak 

több mint 68%-a 60 évesnél idősebb. Nem tér el ettől lényegesen a Kossuth és a 

Bartók hallgatótábora sem, hiszen az 50 év alatti hallgatók aránya mindhárom 

adónál 20% körül vagy az alatt van, ám a Kossuth és a Bartók esetében 

valamivel magasabb a 30–49 éves korcsoport reprezentációja.  
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8. ábra – A közszolgálati médiaszolgáltatások hallgatóinak korcsoportok szerinti 

összetétele 

 

Iskolai végzettség szerint a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatói körében magas 

az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya (45,9%, illetve 54,6%).  

 

 
9. ábra – A közszolgálati médiaszolgáltatások hallgatóinak iskolai végzettség 

szerinti összetétele 

 

Lakóhely szempontjából két közszolgálati rádió összetétele tér el jelentősebben az 

átlagtól: a Bartók Rádió, amelynél a fővárosiak aránya jelentősen magasabb az 

átlagnál, és a Dankó Rádió, amely esetében pedig a községekben, kisvárosban 

élők aránya haladja meg az országos szintet. 
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A rádióadók napi hallgatókörének az összetétele 
korcsoportok szerint (2016. január-március)

Forrás: RAME/TNS Hoffmann
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Forrás: RAME/TNS Hoffmann
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.  

10. ábra – A közszolgálati médiaszolgáltatások hallgatóinak lakóhely szerinti 

összetétele 

 

2. 3. 9. A szolgáltatás hatása a közönségre 

 

Az indulást követő elmúlt közel négy év során kialakult egy olyan szilárd 

hallgatói bázis, akiknek mindennapjaik szerves részévé vált a Dankó Rádió. Ez a 

hallgatói bázis rendszeresen megjelenik, elsősorban az adó interaktív 

műsoraiban, másodsorban pedig a kitelepüléseken, a Dankó Rádió Klub 

rendezvényein, Budapesten, vidéki és határon túli magyar városokban. Az adó 

brandje egyre ismertebb, az eddig elért célközönséget tekintve pedig látható, 

hogy eredményesen halad a márka felépítése. 

 

A Dankó Rádió első féléves értékelésén kiderült, hogy már számottevő rajongói 

tábort épített maga köré, köztük ismert művészekkel, közéleti személyiségekkel 

és fiatal egyetemistákkal. Ez a rajongói tábor azóta is folyamatosan növekszik, a 

kitelepüléseken egyre nagyobb az érdeklődés, és az adó által szervezett koncertek 

rendre teltházasak. Az adásokban is folyamatosan érezhető a hallgatók szeretete, 

ragaszkodása.  

 

A Dankó Rádió elsődleges célközönsége az 50+ célcsoportba tartozó lakosság. 

Ennek a korosztálynak a 73%-a napi rendszerességgel hallgat rádiót, hétköznap 

2%-kal többen, mint hétvégén. A célcsoport egy tagja átlagosan naponta 152 

percet tölt rádióhallgatással. 

 

A vizsgált korosztály reggel korábban kezd el rádiót hallgatni, mint a teljes 

vizsgált népesség (15+), és egészen délután 15:30-ig magasabb a hallgatók 

aránya körükben. Reggel 7 és 13 óra között folyamatosan magas a hallgatók 

aránya, a csoport legalább 30%-a hallgat ebben a napszakban rádiót. A 

napszakon belül két hallgatottsági csúcs van: 35%-uk hallgat rádiót reggel 8 

órakor és 37%-uk délben. 
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Forrás: TNS/RAME/Mediameter 

11. ábra – A 15 évnél idősebb és az 50 évnél idősebb korcsoport napi 

rádióhallgatottságának összehasonlítása 

 

A reggeli csúcs a hétköznapi magas hallgatottságnak köszönhető: hétköznap 

reggel 7 órakor a célcsoportból 1,4 millióan hallgatnak rádiót, hétvégén pedig 

délben van a csúcs, ekkor közel 1,5 millió 50 éves vagy idősebb rádióhallgató van 

a készülékek előtt. 

 

 
Forrás: TNS/RAME/Mediameter 

12. ábra – Az 50 évnél idősebb rádióhallgatók hétköznapi és hétvégi 

hallgatottsági szokásai 

 

A csoport tagjai az átlagnál jobban érdeklődnek a közéleti rádiók iránt, egész 

napra vetítve a legtöbb időt a Kossuth Rádió hallgatásával töltik, és a teljes 

népesség körében legnagyobb hallgatottsággal rendelkező Class FM csak a 

második. A Dankó Rádió is előkelőbb helyen áll ebben a csoportban, a Kossuth 

Rádió, a Class FM és a Petőfi Rádió mögött a negyedik a rangsorban. 
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A csoport tagjai közül a Dankó Rádiót is délben hallgatják a legtöbben: 

hétköznap és hétvégén is a legnagyobb hallgatottságú műsor a Jó ebédhez szól a 
nóta. Magas hallgatottsága van még a déli Krónikának és az azt megelőző Húzd 
csak prímás! műsornak, amelyben a legnépszerűbb magyar nóták hangzanak el. 

 

 
Forrás: TNS/RAME/Mediameter 
13. ábra – A Dankó Rádió 50 évnél idősebb hallgatóinak napi rádióhallgatottsági 

szokásai 

 

2. 3. 10. Nemzetközi standardoknak való megfelelés  

 

Az Amszterdami Jegyzőkönyv kifejezetten rögzíti a közszolgálati 

műsorszolgáltatók vonatkozásában, hogy annak a társadalom demokratikus, 

társadalmi és kulturális igényeit kell szolgálnia. 

 

A 2006. május 18-i 2006/515/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a kulturális 

kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-

egyezmény 6. cikk (2) bekezdés h) pontja kifejezetten nevesítve támogatja olyan 

intézkedések bevezetését, amelyek célja a média sokszínűségének előmozdítása, 

beleértve a közszolgálati műsorszolgáltatást is. 

 

A Dankó Rádió tematikája illeszkedik az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 

által 2007-ben, a közszolgálati média információs társadalomban betöltött 

szerepéről, feladatairól szóló ajánlásában foglaltakhoz is. Az ajánlás a nemzeti és 

európai kulturális örökség, kulturális sokszínűség előmozdítása érdekében a 

közszolgálati média aktív szerepét hangsúlyozza az audiovizuális alkotások 

gyártása és támogatása terén. A zenei események, előadások sugárzásával a 

közszolgálati médiaszolgáltató ezen elvárásoknak is teljes mértékben meg kíván 

felelni. 

 

A csatorna kínálata összhangban áll az EBU 2007-ben kiadott minta-törvényével 

(Model Law), amely a közszolgálati média műsorkínálata kapcsán szintén 

támogatja a nemzeti kultúra sokszínű és gazdag bemutatását, ennek révén 
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elősegítve a társadalomban a más – különösen európai – nemzetek kultúrái 

iránti ismereteket. 

 

2. 3. 11. A közszolgálati médiaszolgáltató stratégiájával való összefüggések  

 

A Dankó Rádió egy Magyarországon széles körben ismert zenei stílussal lépett 

évekkel ezelőtt a rádiós piaci szereplők közé. Az adó indulása óta változatlan és 

egyben stabil műsorstruktúrájának köszönhetően hallgatói bázisa – kisebb 

mértékben ugyan, de – folyamatosan bővül.   

 

A közmédia alapvető feladatai között szerepel a nevelés, az oktatás és a kulturált 

szórakoztatás, tájékoztatás. Ez maradéktalanul megjelenik a közmédia 

platformjain, ezzel együtt a Dankó Rádió műsorpolitikájában és 

műsorstruktúrájában is. Az adó tematikus zenei műsorai egyben ismeretterjesztő 

jellegűek is. Az interaktív szórakozást a Kettőtől ötig c. kívánságműsor biztosítja, 

amely 2015 áprilisa óta könnyűzenei, táncdal, pop-rock és világzenei tartalmakat 

is közvetít, természetesen a magyar nóta, a magyar népdal és az operett mellett. 

 

A Dankó Rádió – a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió mellett – egy országos 

elérésű, egyedi zenei tematikára épülő rádiócsatorna. A közmédia hiánypótló 

vállalkozása, amelynek célja a zenei kulturális örökség egy speciális 

szegmensének megjelenítése egy önálló, külön frekvencián fogható, új analóg 

rádiós csatorna keretein belül.  

 

A rádió stratégiájában arra törekszik, hogy az adó zenei egyedi tartalmait olyan 

köntösben tálalja, valamint olyan aktivitások keretén belül mutassa be, 

amelynek segítségével egyre szélesebb társadalmi régetek ismerhetik meg a 

kultúrának ezt a szegmensét.  

 

Az adó műsorstruktúrája a kínálat sokszínűségére törekszik, így a zenei és 

kulturális tartalmak mellett számos egyéb közszolgálati tartalommal is 

találkozhatnak az érdeklődők. 

 

Stratégiai cél a hallgatói célcsoport fiatalítása és a meglévő hallgatói bázis 

megszilárdítása, továbbá a műsorstruktúra, a zenei válogatás bővítése, a zenei 

kínálat időről-időre megújuló igények szerinti folyamatos finomhangolása.  

 

Az adónak az olyan, stratégiailag fontos, a márkát erősítő eszközöket kell 

alkalmaznia, mint a saját szervezésű események, a rendezvényeken történő 

hatékony megjelenés. Ezzel együttesen szükséges a többi adóhoz hasonlóan, az 

adó tematikájához szorosan kapcsolódó, egyedi online felület kialakítása is. 

 

2. 3. 12. A választott terjesztési platform indokainak ismertetése  

 

A broadcast platform elsődleges létrehozását a lehetőség szerinti legnagyobb 

lefedettség indokolja. A hagyományos rádiózási platform könnyű elérése mellett 

fontos, hogy a legújabb kommunikációs eszközökkel rendelkező hallgatói 

szegmenshez is eljussanak a közmédia tartalmai, például a rádiós online stream.  



26 
 

 

2012. december 22-én, a Dankó Rádió indulásakor 54%-os volt az adólefedettség. 

Az első időszakban nagyon sok olyan terület, régió volt, ahol csak hírből 

ismerhették az adót, de analóg frekvencián nem tudták hallgatni. Ilyen régiók 

voltak például Gyula, Békéscsaba, Salgótarján vételi körzete.  

 

2014 januárjában tovább bővült az elért régiók száma, amelynek köszönhetően 

2014 év elején az adó elérte a 85%-os lefedettséget, és ezzel a közmédia negyedik 

országos lefedettséggel rendelkező adójává vált. 

 

A frekvencia térképeken is jól látható, hogy a vételkörzet hatósugara egyes 

területeken a domborzati adottságokból fakadóan a határokon túl is fogható. 

Ennek köszönhetően határon túli hallgatói is vannak az adónak, bár az a 

hallgatottság jelenleg nem mérhető. Az adóhoz érkező visszajelzések alapján 

elmondható, hogy jelentős mértékben kerülnek ki hallgatók a Vajdaságból, 

Székelyföldről, ahol online hallgatják a csatornát. Az online rádióhallgatás 

jellemzi a tengerentúli magyarokat is. New York-ból, Floridából, Kanadából, sőt 

Dél-Amerikából is folyamatosan érkeznek tetszésnyilvánítások. A legnagyobb 

kanadai „magyar városban”, Torontóban, ahol 70.000 magyar él, nagyon sokan 

hallgatják a Dankó Rádió műsorát az interneten keresztül. 

 

2. 3. 13. Elérés  

 

 

 
14. ábra – A Dankó Rádió vételkörzete 
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A közszolgálati rádióadók napi elért közönsége és közönségaránya, a 

rendelkezésre álló adatok kapcsán, 2016. január–március időszakban, az 

alábbiak szerint összegezhető. 

 

A közszolgálati rádióadók – együttesen – napi szinten a lakosság 29%-át érték el 

2016. első negyedévben, ami naponta 2,46 millió főt jelent a 15 éves és annál 

idősebb lakosság köréből. Heti szinten ehhez a körhöz még további 1,91 millió 

hallgató csatlakozik, havi viszonylatban pedig a 15+ lakosság 57%-a belehallgat 

valamelyik közszolgálati adó műsorába. A havi együttes hatókör így 4 millió 865 

ezer főt tesz ki. 

 

A Dankó Rádió 2012-es indulása után készült egy felmérés a rádió ismertségéről, 

ami alapján az indulást követő 7. héten a megkérdezettek (15+) 16,3%-a hallott a 

rádióról. A következő évben, 2014 decemberében készült egy újabb kutatás, ahol 

a rádióhallgatókat kérdezték a 18–75 éves korosztályból. Ebben a körben a 

Dankó Rádió támogatott ismertsége már 60% fölötti volt.   

 

 
15. ábra – A Dankó Rádió hallgatottsága a teljes népesség körében 

 

2. 3. 14. A médiapluralizmus vizsgálata és elősegítése  

 

A csatorna kínálatával a közmédia – a Közszolgálati Kódexben is kifejezetten 

említett – kulturális felelősségvállalásának kíván eleget tenni, a kereskedelmi 

alapon működő médiumok által kevésbé támogatott kulturális témájú műsorok 

közvetítésével.  
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A csatorna a társadalom felől érkező igények kielégítése mellett a médiapiacon 

jelenleg széles körben nem elérhető (archív és új) tartalmakat kívánja 

hozzáférhetővé tenni. Jelen helyzetben tehát az adó piaci rést tölt be. A piaci 

szereplők kínálatában nem elérhető tartalmak megjelenítésével a közmédia a 

sokszínű tartalomkínálat követelményét igyekszik támogatni, a folyamatosan 

felmerülő új igényeket is szem előtt tartva.  

 

A Dankó Rádió célja, hogy elsősorban a magyar nóta és az operett világát 

mutassa be és juttassa el a hallgatókhoz. Az adó hangsúlyozott közszolgálati 

célja, hogy zenei kínálatában az úgynevezett mulatós zene, lakodalmas zene és 

más, ezekhez hasonló műfajok ne keveredjenek a magyar nóta, a népzene, a 

hagyományőrző cigányzene és az operett zenei műfajokkal. 

 

2. 3. 15. Megcélzott közönség  

 

A Dankó Rádió közönségének korösszetétele széles skálán mozog, ennek 

köszönhetően az adó a különböző korosztályokat különböző sávokban kívánja 

megszólítani (time share műsorstruktúra). 

 

Dankó Rádió  

00.00-tól 21.00-ig nóta, operett, népzene, örökzöld zene 

Célcsoport: 50+ (elsősorban vidéki hallgatók) 

21.00-tól 24.00-ig világzene 

Célcsoport: 40+ 

 

A Dankó Rádió korcsoport szerinti bontásban, a legidősebb hallgatói összetételű 

rádiócsatorna. A közönségének 60%-a hatvan év feletti, ezeket jól szemléltetik az 

alábbi ábrák. 

 

 
16. ábra – A Dankó Rádió hallgatóinak korcsoport szerinti összetétele (2015. 

május) 
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17. ábra – A Dankó Rádió hallgatóinak korcsoport szerinti összetétele (2016. 

január-március között) 

 

A csatorna közönsége az iskolai végzettség alapján továbbra is markánsan eltér a 

többi adóétól. A hallgatók közel fele szakmunkásképző, 8 általános vagy 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Mindezek mellett az is 

elmondható, hogy kisebb arányban, de megtalálhatók az egyetemet végzett 

hallgatók is. 

 

 
18. ábra – A Dankó Rádió hallgatóinak korcsoport iskolai végzettség szerinti 

összetétele (2015. május) 
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19. ábra – A Dankó Rádió hallgatóinak korcsoport iskolai végzettség szerinti 

összetétele (2016. március) 

 

2. 3. 16. Más szolgáltatásoktól való eltérés  

 

A Dankó Rádió egyedi és társadalmi szerepvállalása miatt közszolgálati 

értékeket közvetítő csatorna. A Dankó Rádió, más médiapiaci szolgáltatásokkal 

összehasonlítva, egyedi tartalmat kínál, nemzeti értékeket közvetít. A rádió más 

piaci szereplőkkel ellentétben analóg és online felületen is sugározza egyedi 

tematikára építő zenei adását.  

 

A közmédia stratégiai szempontok alapján meghatározott módon szolgáltat a 

rendelkezésére álló felületeken, valamint a rendelkezésére álló egyedülálló 

hanganyagokat strukturáltan, egyedi szerkesztés alapján mutatja be a három 

zenei tematikára épülő rádióadó felületein. Mindhárom zenei adó, így a Bartók 

Rádió, a Petőfi Rádió és a Dankó Rádió is olyan zenei műfajokat mutatnak be, 

amit más a médiapiacon nem, vagy csak jelentős eltéréssel. 

 

Az adók zenei kínálatában helyet kapnak a közmédia archívumában található 

exkluzív, egyedülálló felvételek, saját szervezésű hangversenyek, koncertek 

rögzített és feldolgozott anyagai. A médiapiacon jelenleg nem található olyan 

felület vagy csatorna, amely rendelkezik hasonló méretű és exkluzivitásban 

gazdag hanganyaggal, illetve nem található még egy olyan adó, amely ekkora 

hangsúlyt fektetne hanganyagok készítésére, koncertfelvételek beszerzésére, 

vagy akár teljes kulturális művek bemutatására, mint pl. Dankó Klub, 

nótaelőadások.  

 

2. 3. 17. Költségek, ár/érték arány  

 

A Dankó Rádió indításához, tekintettel arra, hogy az induláskor a közmédia 6 

adó működéséhez rendelkezett infrastruktúrával, nem volt szükség jelentős 

beruházásra (mindössze egy adáslebonyolító szoftver beszerzése volt szükséges, 

melynek bekerülési értéke nettó [BIZALMAS] forint volt).  
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A Dankó Rádió a többi magyar rádióadóhoz viszonyítva magas eléréssel 

rendelkezik a magyar közönség körében, ehhez képest pedig kifejezetten alacsony 

a költségvetése.  

 

[BIZALMAS] 
 

3. táblázat – A közszolgálati rádiós médiaszolgáltatások költségvetésének 

összege a 2016. évben 

 

 
20. ábra – A közszolgálati rádiós médiaszolgáltatások 2016. évi költségvetése 

egymáshoz viszonyítva 

 

A Dankó Rádió direkt gyártási költségei a közmédia rádiós portfólió költségeinek 

4%-át teszik ki. A Dankó Rádió, a Petőfi és Bartók Rádióhoz hasonlóan zenei 

tematikára épülő adó, a költségek közötti eltérés a rádiók által játszott különböző 

zenei műfajok miatt tapasztalható. A három zenei adó közül a Bartók (klasszikus 

zenei koncertek közvetítése, operaközvetítések, komolyzenei koncert felvételek 

stb.) költségei a legmagasabbak, [BIZALMAS] forintot tesznek ki. A Petőfi Rádió 

esetében a különböző rendezvényeken való megjelenés, a fesztiválokra történő 

kitelepülések járnak jelentősebb költségekkel.  

 

A Dankó Rádió direkt gyártási költségeiből 2016. I–IX. hónapban tényként 

[BIZALMAS] forint jelenik meg az alábbi műsorokra bontva: 

 

[BIZALMAS] 
 

4. táblázat – A Dankó Rádió műsorainak direkt gyártási költségei 

 

A fenti költségekből a külső HR (megbízási és vállalkozói szerződésekből eredő) 

költségek [BIZALMAS] forintot tesznek ki. A dologi költségek közül a 

legjelentősebb a szerzőknek fizetendő jogdíjak, melyek összege [BIZALMAS] 
forint. 

 

2. 4. Értékelés, összefoglalás 

 

2. 4. 1. A médiaszolgáltató saját értékelése a szolgáltatás közszolgálati értéke 

kapcsán  
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A Dankó Rádió indításával a közszolgálati média egy korábban meglévő piaci rést 

töltött be és egy újabb, eddig nem rádiózó réteget ért el. A műsorstruktúra 

alapjait olyan zenei műfajok képezik, amelyek korábban kiszorultak a 

közszolgálati és a kereskedelmi rádiók kínálatából egyaránt. Az adó nemzeti 

értékeket ment meg, továbbá elősegíti a társadalmi rétegek és a generációk 

közötti átjárást. Ezzel együtt bemutatja a közmédia archívumában található, 

korábban nem hallott, kereskedelmi forgalomba nem került egyedi felvételeket.  

 

2. 4. 2. A közszolgálati érték-vizsgálat szempontjainak való megfelelés 

 

A közönség elérése tekintetében, a bemutatott Dankó Rádió országos 

vételkörzetű, a meglévő technikai feltételek mellett ingyenesen hozzáférhető 

szinte valamennyi magyarországi háztartásban.  

 

Az adó tartalmát tekintve egyedülálló, más platformon ilyen szerkesztett és 

egyedi formában (analóg és digitális broadcast felületek) nem elérhető, ezáltal 

széles körnek szól. A Dankó Rádió olyan, a hungarikumok listáján is említett 

tartalmakkal tölti meg műsorait, amely zenék igen magas értéket képviselnek. A 

közmédia világszínvonalon is egyedülálló archívumának köszönhetően olyan új, 

eddig sehol nem hallott felvételek is helyet kapnak a csatorna műsoraiban, 

amelyek más adókon, felületeken nem jelennek meg.  

 

Ezzel együtt a rádió igyekszik ezeket az ún. retró-tartalmakat a mai 

követelményeknek megfelelően bevinni a köztudatba, és a tematikájához 

illeszkedő új zenei felvételeket készíteni. A Dankó Rádió innovatív jellege abban 

mutatkozik meg, hogy képes a régi és az új ötvözésére, az archív felvételek 

megfelelő műsorkörnyezetben történő bemutatására, a minél szélesebb hallgatói 

bázis kiépítésére és a hallgatói célcsoportok elérésére.  

 

A 2012-ben indult rádió tartalmaként meghatározott zenei műfajok jelentős része 

a közszolgálati rádió archívumában található meg, amely megalapozta az adó 

költséghatékony működését. A játszott műfajok dalai és művei mellett 

folyamatosan törekszik újabb zenei anyagok felvételére a rendelkezésre álló 

infrastruktúrával, a hallgatók szüntelenül megújuló igényei szerint. 

 

Mindezek alapján a rádió – a médiaszolgáltató saját értékelése alapján – 

megfelel a közszolgálati érték-vizsgálat szempontjainak. 

 

2. 4. 3. A médiapluralizmus-vizsgálat szempontjainak való megfelelés 

 

A médiaszolgáltatások hazai piacán jelenleg nem működik a Dankó Rádió zenei 

tematikájához hasonló, kizárólag magyar nóta, népzenei, operett, világzenei 

szolgáltatás. A csatorna országos vételkörzete, ingyenesen elérhető volta miatt a 

társadalom legszélesebb rétege számára válik elérhetővé, könnyen 

hozzáférhetővé, ezzel is teljesítve a közmédiával szemben támasztott átfogó 

szolgáltatásnyújtás követelményét. A nézőközönség informálásán és a 

sokszínűség biztosításán felül a csatorna – a bemutatott műsorszámokon 
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keresztül – hozzájárul a kapcsolódó műsorgyártás támogatásához, áttételesen 

pedig a kultúra (a népzene, az operett, a világzene stb.) iránti érdeklődés 

növeléséhez. 

 

A hazai médiapiacon folyamatosan érzékelhető igény mutatkozott és mutatkozik 

az egyedi tartalommal bíró kulturális műsorok iránt, a piaci szereplők részéről 

ugyanakkor – tekintettel azok elsődleges gazdasági érdekére – e misszió ellátása, 

ahogyan a múltban, úgy a jövőben sem várható el. A szolgáltatás ebből 

következően a kulturális műsorok piacán várhatóan nem jár jelenleg is működő 

médiaszolgáltatás megszűnésével, illetve más szolgáltatás piacra lépésének 

akadályozásával. Ennek következtében a médiapiacon elérhető szolgáltatások, 

tartalmak tekintetében a közönség választási lehetőségei növekedtek. 

 

2. 4. 4. Összegzés 

 

A Dankó Rádió zenei kínálatából adódóan jelenleg az idősebb (50+), vidéki 

hallgatók kedvelt csatornája. Az adónak folyamatosan figyelnie kell arra, hogy a 

hallgatótábora megfelelő utánpótlást kapjon, valamint minél több generáció 

megtalálja kínálatában a számára kedvelt tartalmat. A Dankó Rádió 

műsorpolitikájára és stratégiájára a folyamatos műfaji megújulás és repertoár-

bővítés jellemző. 

 

A Dankó Rádió elindításakor az elsődleges cél a magyar nóta színvonalas 

bemutatása volt. Az indulása óta eltelt időszakban az adó zenei kínálata tovább 

bővült, kiegészült olyan hungarikumnak számító műfajokkal, mint az új stílusú 

magyar nóta, az operett, vagy a népzene/népdal. A folyamatosan növekvő 

hallgatottság is azt mutatja, hogy a magyar nóta hungarikum rangra történő 

emelése elvitathatatlan érdeme az adónak. Továbbra is cél az adó folyamatos 

fejlesztése, a hallgatói igényekhez történő alkalmazkodás, a zenei műfajok 

fokozatos bővítése.  

 

Az adó zenei bázisa (ún. szelektoros adatbázis) az indulása óta 

megsokszorozódott, ugyanakkor a rádió továbbra is új felvételek készítésére 

törekszik az előadóművészek bevonásával. A rádió célja zenei kínálatát 

változatos, közszolgálati tartalmakkal kiegészíteni, ezzel együtt pedig azokat a 

rádióhallgatókat is elérni, akik eddig nem találtak számukra megfelelő csatornát 

a rádiós piacon. A Dankó Rádió zenei kínálata a nemzeti kultúra szerves része, 

ezért is törekszik az adó minél szélesebb (eddig nem rádiózó) célcsoportokat is 

megszólítani. 

 

Összességében a Dankó Rádió (egyedüliként) visszaadta a magyar nótának 

korábban elfeledett presztízsét, ismertségét, valamint társadalmi rangját, 

hangsúlyozva ezzel több korosztály és szociokulturális közösség zenei 

örökségének fontosságát.  
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3. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRTÉK-VIZSGÁLAT FŐBB ELEMEINEK 

BEMUTATÁSA 
 

 

3. 1. A közmédia hazai szabályozása 

 

Magyarországon a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, 

függetlenségének védelmére az Országgyűlés létrehozta a Közszolgálati 

Közalapítványt, ami a közszolgálati médiával szemben támasztott célok és 

alapelvek érvényesüléséért felelős Közszolgálati Médiaszolgáltató (azaz a Duna 

Médiaszolgáltató nZrt.) tulajdonosa. 

 

A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényben rögzített alapelvei (Mttv. 82. §): 

a) az államtól és a gazdasági szereplőktől függetlenül működik, a 

közszolgálati médiaszolgáltató vezetői és a tevékenységében részt vevők – 

a jogszabályok nyújtotta keretek között – szakmai autonómiát élveznek, 

b) rendszere biztosítja az elszámoltathatóságot és a társadalmi felügyelet 

megvalósulását, 

c) működésének biztosítása elsősorban a Magyarországon élők közös 

áldozatvállalásával, állami finanszírozás mellett történik, 

d) tevékenysége nem irányulhat elsősorban nyereségszerzésre. 

 

A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai (Mttv. 83. § (1) bekezdés): 

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás 

nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan 

elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, 

b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv 

ápolása, gazdagítása, 

c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve 

megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének 

tiszteletben tartása, 

d) az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a 

demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása, 

e) nemzetiségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával 

szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a 

nemzetiségek anyanyelvének ápolása, 

f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi 

körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő 

csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal 

szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, 

g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti 

önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az 

anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele, 

h) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, 

ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait 

szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele, 

i) oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos 

eredmények bemutatása, 
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j) az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és 

tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek 

terjesztése, 

k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek 

társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok 

bemutatása, 

l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő 

nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára, 

m) kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, 

valamint tájékoztatás, 

n) az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos 

viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad 

véleményalkotáshoz való hozzájárulás, 

o) sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok 

közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklődést kiváltó 

műsorszámok bemutatása, 

p) a műsorfolyam minden elemében minőségi műsorkészítés 

megvalósulása, a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel. 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás 

törvényben meghatározott céljainak megvalósítása; e feladatának a közszolgálati 

médiaszolgáltatások tevékenységeinek összehangolásával tesz eleget (Mttv. 98. § 

(1) bekezdés). 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató feladatainak ellátását az MTVA törvényben 

meghatározott forrásaiból támogatja, erre irányuló megrendelésre elvégzi 

médiatartalmainak készítését, beszerzését, megvásárlását, valamint a 

közszolgálati médiaszolgáltatáshoz szükséges egyéb tevékenységét. A 

Közszolgálati Médiaszolgáltató – közszolgálati céljainak elősegítése érdekében – 

vállalkozási tevékenységet végezhet. Nyereségét kizárólag a közszolgálati 

médiaszolgáltatás végzésére vagy fejlesztésére használhatja fel (Mttv. 108. § (1) 

és (9) bekezdések). 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató költségvetése az MTVA költségvetésében 

szerepel, amelyet az Országgyűlés a központi költségvetéstől elkülönült, önálló 

törvénnyel hagy jóvá, minden tárgyévet megelőzően. 

 

3. 2. A közszolgálati érték-vizsgálat hazai szabályozása 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és 

értékét, valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását köteles 

megvizsgálni és ellenőrizni (Mttv. 100/B. §): 

 

 „(1) A közszolgálati médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati 

jellegét és értékét, valamint a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását 

köteles megvizsgálni és ellenőrizni. 

(2) A közszolgálati érték vizsgálatának részletszabályait szabályzatban 

kell rendezni, amelyet valamennyi, az eljárásban érintett szervezet vagy 
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testület közösen fogad el, a közszolgálati médiaszolgáltató 

kezdeményezésére és koordinációja mellett. 

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzat megalkotása és valamennyi 

módosítása során figyelemmel kell lenni e törvény rendelkezéseire, a 

Kódex előírásaira, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács 

vonatkozó ajánlásaira, előírásaira.” 

 

A közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatására irányuló Eljárás részletszabályait a 

Szabályzat tartalmazza. 

 

Az Eljárást az újonnan indítani kívánt szolgáltatások és a jelentős mértékben 

módosított, már meglévő szolgáltatások esetében minden esetben, a meglévő 

szolgáltatások tekintetében pedig meghatározott időközönként le kell folytatni. 

 

3. 3. A közszolgálati érték-vizsgálat lefolytatásáért felelős testület 

 

Az Eljárás lefolytatása a Testület feladata. 

 

A Testület háromtagú, egy-egy tagját a Közszolgálati Testület, a Közszolgálati 

Közalapítvány kuratóriuma, valamint a Médiatanács saját tagjai közül – ide nem 

értve e testületek elnökeit – delegálja. A Testület elnöki tisztségét a Médiatanács 

által delegált tag tölti be. 

 

A Testület döntésével szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmet a Másodfokú 

Testület bírálja el, amelynek tagjai az előző pontban említett három szerv elnöke. 

 

Az Eljárás lefolytatásában – a Testület mellett – az alábbi szervek érintettek: 

a) a Közszolgálati Médiaszolgáltató, 

b) az MTVA, 

c) a Közszolgálati Testület, 

d) a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma, 

e) a Médiatanács, 

f) a Gazdasági Versenyhivatal. 

 

3. 4. A közszolgálati érték-vizsgálat tárgyi hatálya 

 

Az Eljárás lefolytatása a Közszolgálati Médiaszolgáltató, illetve a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató vagy jogelődjei megbízásából más által nyújtott vagy jövőben 

nyújtani kívánt alábbi szolgáltatás-típusokat érinti: 

a) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások, 

b) lineáris rádiós médiaszolgáltatások, 

c) lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások 

d) lekérhető rádiós médiaszolgáltatások 

e) internetes sajtótermékek, 

f) nyomtatott sajtótermékek, 

g) az a)–f) pontok alá nem sorolható, önálló szolgáltatásnak minősülő 

internetes tartalomszolgáltatások. 
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Az Eljárás az előző pontban felsorolt szolgáltatások tekintetében az alábbi 

esetekben nem alkalmazható: 

a) a három hónapnál rövidebb ideig nyújtott szolgáltatások esetében, 

b) amelyek esetében az eljárás költsége aránytalan mértékben meghaladja 

a szolgáltatás várható költségeit, 

c) amelyek egy évre eső költsége nem éri el az MTVA törvényben 

elfogadott, a szolgáltatásindítás tervezett dátumát megelőző évre 

vonatkozó éves költségvetésének legalább 3%-át, 

d) meglévő szolgáltatások olyan módosítása, amelynek végrehajtása 

jogszabályváltozás miatt kötelező, 

e) meglévő szolgáltatások új terjesztési platformokon történő megjelenése 

esetén, 

f) meglévő szolgáltatások arculatának módosítása esetén, ha a módosítás 

nem érinti jelentős mértékben a szolgáltatás révén a közönséghez 

közvetített tartalmat. 

 

Az Eljárás lefolytatásához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása, illetve 

az ahhoz szükséges egyéb költségek az MTVA-t terhelik. 

 

3. 5. Az Eljárás megindítása és menete már működő szolgáltatás esetén 

 

A Testület minden év február 15-ig, a Szabályzat hatályba lépésének évében 

május 31-ig kijelöli az adott évben vizsgálandó, már meglévő – jelentősen 

módosítani nem kívánt – szolgáltatások körét. Az adott évben vizsgálandó 

szolgáltatásokra a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatója 

minden év január 31-ig – a Szabályzat hatályba lépésének évében május 15-ig – 

közösen javaslatot tehet, amelytől a Testületet indokolási kötelezettség nélkül 

eltérhet. A Testület az adott évben vizsgálandó szolgáltatások körét megállapító 

döntéséről 8 napon belül tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az 

MTVA vezérigazgatóját. 

 

A meglévő szolgáltatás vizsgálatát a Testület rendeli el, és döntéséről 8 napon 

belül értesíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatóját, egyúttal felkéri, 

hogy a szolgáltatás-leírást az értesítést követő 30 napon belül nyújtsa be a 

Testület elnöke számára.  

 

Amennyiben a Testület úgy találja, hogy a szolgáltatás-leírás nem tartalmazza 

hiánytalanul a Szabályzatban felsorolt kötelező tartalmi elemeket, vagy a 

szolgáltatás-leírás kapcsán egyéb kérdés, észrevétel merül fel, úgy kiegészítést 

kérhet írásban a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójától. 

 

Az Eljárást 80 napon belül le kell folytatni. A határidő az Eljárás megindításról 

szóló döntés meghozatalát követő napon kezdődik, és egy alkalommal, indokolt 

esetben, a határidő lejártát megelőzően a Testület döntése alapján legfeljebb 20 

nappal meghosszabbítható. 
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3. 6. A vizsgálat tárgya és döntés már működő szolgáltatás esetén 

 

Az Eljárás meglévő szolgáltatások vizsgálata esetében egyetlen részből áll, ennek 

során a Testület értékeli a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket. Az 

eljárás során értékelendő szempontok részletes leírását a Szabályzat 

tartalmazza. 

 

Az Eljárás befejeztével a Testület kétféle döntést hozhat: 

a) jóváhagyja a szolgáltatás eredeti feltételekkel történő további 

folytatását; 

b) módosításokat javasol a szolgáltatás tartalmában. 

 

A döntés megszületését követően az abban foglaltakról a Testület haladéktalanul 

tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját. 

 

Amennyiben a Testület módosításokat javasol a szolgáltatás tartalmában, a 

Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója a döntést követő egy év letelte 

után, 30 napon belül köteles tájékoztatót benyújtani a Testületnek, amelyben 

ismerteti a javasolt módosítások végrehajtását, vagy a javaslatok figyelmen kívül 

hagyásának részletes indokait, okait. 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója az Mttv. 97. § (8) bekezdése 

alapján a Közszolgálati Testület számára benyújtandó beszámolóban, jól 

elkülönülten, önálló fejezetben köteles kitérni a Testület döntéseiben foglalt 

megállapításokra, illetve az azokkal kapcsolatos saját álláspontjára. 

 

3. 7. Konzultáció és közvélemény-kutatás 

 

A Testület az Eljárás lefolytatása során a Közszolgálati Testülettel konzultációt 

folytat, továbbá a Gazdasági Versenyhivataltól, a médiaszolgáltatók, 

sajtótermékek kiadói és közvetítő szolgáltatók érdekképviseleti-szakmai 

szervezeteitől véleményt, állásfoglalást kérhet. 

 

A konzultációt a Testület kezdeményezi; az ennek során beérkezett információkat 

az állásfoglalása meghozatala során figyelembe veszi. 

 

Az Eljárás lefolytatása során a Testület közvélemény-kutatási adatokat is 

vizsgál. 

 

A felhasznált közvélemény-kutatási adatoknak reprezentatív közvélemény-

kutatásból kell származnia, amely nem csak a közszolgálati média meglévő 

közönségét célozza, hanem a társadalom egésze véleményének összegyűjtésére 

kell törekednie. 

 

A konzultációk és a közvélemény-kutatás eredményeit a Testület gyűjti össze és 

elemzi, az eredményeket beépíti az állásfoglalásába. 
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3. 8. A javaslatban foglaltak közszolgálati értékének vizsgálata 

 

Az Eljárás a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket hivatott mérni. 

 

A közszolgálati érték meghatározásakor a következő szempontokra tekintettel 

kell a vizsgálatot elvégezni: 

 a közönség elérése, 

 a tartalom univerzális (széles körnek szóló) jellege, 

 a tartalom hatása, az általa elérhető eredmény, 

 a tartalom minősége, 

 a tartalom értékessége, 

 a tartalom innovatív jellege, 

 a tartalom megfelelő ár-érték aránya (költséghatékonyság), 

 a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang. 

 
A) A közönség elérése 
 

Az adott szolgáltatás által elért közönségarány (share) vagy közönség általi 

elérése (reach) minden esetben vizsgálandó. Ennek során figyelemmel kell lenni 

arra, hogy a közszolgálati média olyan műsorainak, amelyek kifejezetten egy 

társadalmi kisebbség számára készülnek (vallási, nemzetiségi műsorok), a célzott 

közönséget kell elérniük, és nem feltétlenül törekednek jelentős nézőszámra. 

Ennek a szempontnak a keretein belül azt is szükséges mérni, hogy egy műsor 

mennyire éri el a célzott közönségét.  

 
B) A társadalom azon tagjainak aránya, akiket a közmédia megfelelően kiszolgál 
(univerzális jelleg) 
 

Ennek felmérése során fontos, hogy a „társadalom tagjai” közül azonosításra 

kerüljön az a kör, amelyet egy adott szolgáltatás meg tud szólítani (pl. életkori 

csoport, származás vagy hitbeli meggyőződés alapján szerveződő csoport). A 

közszolgálati médiaszolgáltatás célja, hogy szolgáltatásainak összessége olyan 

legyen, amely a társadalom valamennyi csoportja számára kínál vonzó tartalmat. 

A vizsgált szolgáltatást abból a szempontból kell felmérni, hogy mennyire 

szolgálja ezt a célt, olyan közönség számára szól-e, amelynek igényei korábban 

háttérbe szorultak, bővíti-e azt a kört, amelyet a közszolgálati média korábban 

meg tudott szólítani stb.  

 
C) A tartalom hatása, a szolgáltatás által elért eredmény  
 

A tartalom hatása például az alábbi szempontok szerint mérhető:  

− mennyire emlékeznek egy-egy műsorra,  

− mennyiben befolyásolta egy-egy műsor a társadalmi életet, lehet-e ok-

okozati összefüggést felállítani a műsor közzététele és annak változása 

között,  

− egy adott műsor által elnyert díjak,  

− a szolgáltatással kapcsolatban közzétett kritikák tartalma.  
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E szempont kizárólag a meglévő, jelentősen módosított szolgáltatás vizsgálatakor 

értékelendő. 

 

D) A tartalom minősége  
 

Az eljárásnak biztosítania kell a szubjektív egyéni nézőpontok kiegyenlítését, és 

a lehető legnagyobb mértékben objektivizálnia a minőségi, értékességi 

szempontú felmérést. A minőségbeli döntések maguk is sokfélék lehetnek, és az 

alábbi szempontok figyelembe vételét követelik meg: 

− a gyártási folyamat minősége és professzionalizmusa – a megalapozott 

szakemberi döntések és a mérhető magas szakmai színvonal hozzájárul 

a tartalom minőségéhez, 

− a tartalom technikai jellemzői, 

− a közönség felfogása a minőségről – a közönség által minőséginek 

tekintett tartalmak figyelembe vétele fontos szempont lehet, de ügyelni 

kell rá, hogy a közönség nem minden tagja, és nem minden esetben hoz 

megalapozott döntéseket e kérdésben, 

− a tartalom és az individuum – a minőség meglétére utalhat, ha a 

tartalom hozzájárul az egyén képességeinek fejlesztéséhez, 

nézőpontjának tágításához, személyiségének kiterjesztéséhez. 

 

E) A tartalom értékessége 
 

A közszolgálati média egyik feladata, hogy hosszú távon is érvényes értékeket 

mutasson fel, értékes műsorokat tegyen közzé. A közszolgálati média háromféle 

értéket hordozhat a társadalom tagjai számára. Ezek: egyéni (individuális) érték, 

állampolgári (közösségi) érték, gazdasági érték. Ezek közül – a vizsgált 

szolgáltatás szempontjából – az első kettőt a közszolgálati érték-vizsgálat során 

kell felmérni, a harmadikat pedig a médiapluralizmus-vizsgálatban. 

 

a) Egyéni (individuális) érték 

Vizsgálati szempontok: milyen előnye származik az egyéneknek 

abból, ha követik a közmédia tartalmait? Milyen módon és 

mértékben ismerik fel ők ezen előnyöket, ha egyáltalán felismerik? 

Hajlandóak lennének-e fizetni egy-egy szolgáltatásért? Ha igen, 

mennyit? 
 

b) Állampolgári (közösségi) érték 

Ennek során azt kell vizsgálni és értékelni, hogy az érintett 

szolgáltatás vonatkozásában megvalósulnak-e az alábbi 

követelmények: 

− hozzájárulás az állampolgárok tájékozottságához, pontos, 

időszerű és kiegyensúlyozott hírszolgáltatás révén, 
− a közéleti vita kiszélesítése egy-egy társadalmi, politikai vagy 

más közéleti kérdésben, 
− kulturális tartalmak közvetítése, a kulturális örökség megőrzése 

és gazdagítása. 
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F) A tartalom innovatív jellege 
 

A közmédiának – az Mttv. által is előírt módon – kiemelt szerepe van az új 

technikák innovatív alkalmazásában, az új típusú szolgáltatások indításában, ez 

is vizsgálandó a szolgáltatás közszolgálati értéke kapcsán. 

 

G) A tartalom megfelelő ár-érték aránya 
 

A köz általi finanszírozásból, az ebből eredő elszámoltathatósági elvárásból, 

illetve az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaiból is 

egyértelműen következik, hogy a közmédia finanszírozása nem lépheti túl azt a 

mértéket, amely a számára kijelölt célok eléréséhez szükséges. Az ár-érték arány 

természetesen nem a közmédia támogatásának teljes összegére és a teljes 

tartalom (műsorfolyam) egybevetésére vonatkozik, hanem az egyes 

szolgáltatások költségeire és azok megfelelő értékére. 

 
H) A közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljaival való összhang 
 

A vizsgálat során értékelni kell, hogy a szolgáltatás hogyan járul hozzá a 

törvényben, és az Mttv. 82−83. §-ában, valamint a Közszolgálati Kódexben 

felsorolt közszolgálati célokhoz, és ezáltal milyen közszolgálati értéket képvisel. 

 

3. 9. A vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok 

 

A vizsgálat során a Testület a következő információkra támaszkodhat: 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója által benyújtott 

szolgáltatás-leírásra, 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett 

kérdésekre adott írásbeli válaszokra, 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának személyes 

meghallgatására, 

− korábban elvégzett médiakutatások eredményeire, 

− közvélemény-kutatásokra, 

− a konzultációk eredményeire, 

− a Közszolgálati Testülettel, valamint a médiapiac érdekképviseleti-

szakmai szervezeteivel folytatott konzultáció eredményére, 

− magyar és külföldi (pl. az EBU felől érkező), független szakértői 

véleményekre. 

 

A szolgáltatás-leírásnak az alábbi kérdések bemutatására kell kiterjednie: 

a) a szolgáltatás hogyan, milyen módon felel meg a közszolgálati céloknak, 

figyelembe véve a Közszolgálati Médiaszolgáltatóval szemben 

megfogalmazott törvényi követelményeket, 

b) a szolgáltatás által elérni kívánt célok világos megfogalmazása, 

c) a szolgáltatás arculata, célja, célközönsége, 

d) a szolgáltatás hogyan járul hozzá a szerkesztői versenyhez, 

pluralizmushoz, 
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e) a szolgáltatás összefoglalója, koncepciója (tartalom, cél, közönség általi 

elérhetőség, törvényi követelményekkel való összhang, költségek), 

f) annak rögzítése, hogy a szolgáltatás közszolgálati értékének és a 

médiapluralizmusra gyakorolt hatásának az elemzéséhez a benyújtó 

megítélése szerint milyen kutatások lefolytatása, elemzések elvégzése 

szükséges, 

g) a szolgáltatás teljes bekerülési költsége, 

h) új szolgáltatás esetén az indítás tervezett időbeli ütemezése, 

i) a szolgáltatás tartalmának meghatározott jellemzők (pl. műfajok, 

műsortípusok, célközönség) szerinti bontásban történő bemutatása, 

jellemzőinek ismertetése, 

j) jelentősen módosítani tervezett szolgáltatás esetén minden olyan 

módosulás leírása, amely érinti a közzétett tartalmak jellegét, a 

szolgáltatás profilját. 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójának címzett kérdésekre adott 

írásbeli válaszai, illetve személyes meghallgatása során tett nyilatkozatai, 

észrevételeinek elsődlegesen a szolgáltatás-leírás alapján nem világos vagy 

egyértelmű kérdések tisztázására, kiegészítésére kell szorítkoznia. 

 

Az „m4 Sport” közszolgálati érték-vizsgálatára irányuló Eljárásban a Testület a 

következő kutatásokra, információkra támaszkodott: 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató által a Testületnek benyújtott 

szolgáltatás-leírás és a benne foglalt kérelem, 

− a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának írásbeli 

kiegészítései a szolgáltatás-leíráshoz, 

− a Mrs. White Media Consulting által a Duna Médiaszolgáltató nZrt. 

megbízásából 2015 szeptemberében készített „Médiapiaci körkép a 

kereskedelmi és közszolgálati média piacáról, nemzetközi kitekintéssel” c. 

kutatás, 

− a Kutatópont Kft. által az MTVA megrendelésére 2017 áprilisában a 

„Dankó Rádió” csatorna kapcsán végzett közvélemény-kutatás. 

 

A Közszolgálati Testület többszöri megkeresésre sem reagált, így velük a 

szabályzat szerint szükséges konzultációra nem kerülhetett sor.  

 

3. 10. Az információk bizalmas kezelése 

 

Az Eljárás során a Testület tagjai a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

bizalmasan kezelik a tudomásukra jutott információkat, a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató vezérigazgatóján keresztül elősegítik a szükséges 

dokumentumok nyilvánosságra kerülését, biztosítják az üzleti és egyéb védett 

titkok megőrzését. 

 

A Testület eljárása során függetlenül, a vizsgálat alapjául szolgáló 

dokumentumok és információk felhasználása révén, a Szabályzatban foglalt 

alapelveknek megfelelően jár el. 
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4. A „Dankó Rádió” CSATORNA KÖZSZOLGÁLATI-ÉRTÉK 

VIZSGÁLATA 
 

 

Jelen pont a Testület által elvégzett közszolgálati érték-vizsgálat eredményét 
foglalja össze. 
 

4. 1. Piaci áttekintés 

 

Ami a Dankó Rádió piaci környezetét illeti, elmondható, hogy a csatorna a 

népzenei-magyar nóta-cigányzene-operett műfajokba tartozó zenés tartalmaival 

egyértelműen unikálisnak tekinthető. A rádió országos vételkörzettel rendelkező 

szolgáltatásként Magyarország 85%-a területén – illetve részben a határon túli 

területeken is – elérhető analóg sugárzású rádiós csatorna. Jelenleg hazánkban a 

közmédia által nyújtott médiaszolgáltatásokon kívül országos vételkörzetű rádió 

nem működik, ebből következően pedig nyilvánvaló, hogy nem csak általános 

értelemben, de a csatorna profiljába tartozó zenei tartalmakat illetően is egyedüli 

szereplője a rádiós piacnak. 

 

A körzeti és helyi rádió piaca kapcsán rögzíthető, hogy azok között szintén nem 

lelhető fel olyan csatorna, amely a Dankó Rádió műsorstruktúrájának alapját 

képező, kulturális értelemben magas színvonalat képviselő zenei tartalmakat 

helyezné előtérbe. Sőt, ezzel szemben inkább az látható, hogy szinte alig jelennek 

meg a hazai médiapiacon a közmédia – pontosabban a Dankó Rádió – által 

preferált műsorelemek. Az országos eléréssel nem rendelkező analóg rádiók zenei 

kínálatát ugyanis elsősorban a nagy hallgatottságot vonzó könnyűzenei 

tartalmak jellemzik, amelyek fő funkciója a szórakoztatás. 

 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a rádiós piacon ne működnének elsődlegesen 

kulturális célokat szolgáló zenei struktúrára – vagy legalább zenei 

műsoregységekre is – építő médiaszolgáltatások, azonban a Dankó Rádió által 

jellemzően közvetített műfajok jelenléte elhanyagolhatónak tekinthető. 

Figyelembe véve, hogy a helyi közösségek közszolgálati tartalmak iránti 

igényeinek szolgálatában álló közösségi rádiók kínálata túlnyomórészt adós 

marad a Dankó Rádión fellelhető értékek közvetítésével, annak országos 

vételkörzetű jellege is nagymértékben indokolást nyer. Ez utóbbi megállapítást 

egyébként a számadatok is alátámasztják, hiszen a csatorna hallgatóinak több 

mint 95%-a a fővároson kívül élők közül kerül ki, azaz egy kizárólag budapesti 

frekvencia keretében a csatorna jelenlegi hallgatói bázisának túlnyomó többsége 

számára az adó analóg módon nem lenne elérhető. 

 

Elmondható továbbá, hogy a Dankó Rádió indulását (2012. december) 

megelőzően is a közmédia csatornái (elsősorban a Kossuth Rádió) játszottak 

meghatározó szerepet az említett kulturális örökség részét képező művek 

megjelenésében. Ebben a tekintetben az is világosan látható, hogy a csatorna 

elindulásával a közmédia egyetlen piaci szereplő számára sem számított valódi 

versenytársnak. Azáltal ugyanakkor, hogy e tartalmak önálló csatorna keretei 

között, teljes műsorstruktúrában jelentek meg a rádiós kínálatban az érdeklődő 
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közönség számára, a zenei kínálat sokszínűsége terén mindenképpen pozitív 

hatást eredményezett. 

 

4. 2. A közszolgálati érték vizsgálata 

 

4. 2. 1. A közszolgálati célokhoz való hozzájárulás 

 

A Dankó Rádió a médiapiacon egyedülálló műsor- és azon belül is elsődlegesen 

zenei struktúrával működő médiaszolgáltatás. A Közszolgálati Médiaszolgáltató 

által benyújtott szolgáltatás-leírás alapján megállapítható, hogy a csatorna több, 

a közszolgálati médiaszolgáltatással szemben az Mttv.-ben megfogalmazott célok 

szolgálatában szólítja meg nap mint nap a hallgatókat. Figyelemmel arra, hogy a 

rádió a piaci alapon kevésbé népszerű, ugyanakkor magas kulturális értékkel 

bíró és a társadalom egyes szegmensei által kifejezetten preferált zenei műfajok, 

illetve a hozzájuk kapcsolódó információk közönséghez való eljuttatására 

törekszik, a közszolgálati célokat szolgáló jellege megkérdőjelezhetetlen. 

 

Az előzőekben megfogalmazottak fényében elmondható, hogy a Dankó Rádió 

tematikája megfelel az Mttv. 83. § (1) bekezdés a), b), c), e), g) és l) pontjaiban 

megfogalmazott célkitűzéseknek. A csatorna a sajátos műfajú zenei kultúra iránt 

érdeklődők igényeinek kielégítését, illetve általánosságban e műfajok és stílusok 

elterjedését egyaránt nagymértékben elősegíti, támogatja. A rádió sajátos 

vonása, hogy a kulturális igények kielégítésével párhuzamosan a szórakoztatás is 

megtalálható a törekvései centrumában, sokoldalú és változatos műsorkínálattal 

a speciális műfajok iránt kevésbé érdeklődőket is igyekszik megszólítani. 

 

A Testület támogatja a rádiók által jellemzően elhanyagolt magyar nóta, népdal, 

operett és cigányzene műfajaira épülő önálló zenei csatorna keretében történt 

megjelenését a műsorkínálatban. A csatorna közszolgálati célkitűzések 

teljesítésében játszott szerepét a Testület abból a szempontból is igen fontosnak 

és meghatározónak ítéli, hogy a Dankó Rádió hiányában e kulturális – 

elsősorban, de nem kizárólag – zenei tartalmak vélhetően nem jelennének meg a 

hazai rádiós piacon. 

 

A magyar kultúra, illetve egyes magyarországi nemzetiségi kultúrájának 

bemutatásában és ápolásában, végső soron pedig a nemzeti összetartozás 

erősítésében betöltött szerepe okán a Dankó Rádió nélkül ma a közszolgálati 

média kínálata egy igen jelentős társadalmi réteg szolgálatát mulasztaná el. E 

kulturális örökség magas minőségi jellemzőkkel bíró szolgáltatás keretei között 

történő megjelenítése, láthatóvá tétele mellett e kulturális értékek hosszú távú 

megóvásához, életben tartásához is aktívan képes lehet hozzájárulni. Ezen 

sajátosságokra, jellemzőkre figyelemmel a Testület megállapítása szerint a 

Dankó Rádió magas szinten képes hozzájárulni a közmédiával szemben 

megfogalmazott egyes célkitűzések szolgálatához. 
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4. 2. 2. A szolgáltatás univerzális jellege 

 

Egy szolgáltatás univerzális jellegét két, eltérő szempontból lehet vizsgálni: az 

adott szolgáltatás minden, rádióműsorok iránt érdeklődő által potenciálisan 

elérhető-e?, illetve, a tartalmát tekintve minden hallgató megtalálja-e benne az 

őt érdeklő, a neki szóló műsorszámokat? 

 

A Dankó Rádió jellemzőit áttekintve a Testület arra jutott, hogy az első 

szempontból a szolgáltatás univerzálisnak tekinthető. Noha a csatorna nem 

tartozik az Mttv. előírásai szerinti must carry-terjesztésű, azaz a műsorterjesztők 

által valamennyi előfizető felé kötelezően továbbítandó szolgáltatások körébe, 

földfelszíni sugárzásként ingyenesen fogható és műholdon keresztül is elérhető 

rádióként a lakosság széles köre számára könnyen hozzáférhető. A Közszolgálati 

Médiaszolgáltató által benyújtott információk alapján megállapítható, hogy a 

csatorna az indulását (2012. december 22.) követő egy év elteltével, 54%-ról 85%-

ra növelte lefedettségét, elérve az országosnak nevezhető lefedettségét. 

 

Külön pozitívum, hogy a Dankó Rádió számos területen az országhatáron túl élő 

magyarság számára is földfelszíni csatornaként könnyen – és ingyenesen – 

elérhető. Jóllehet, internet-hozzáférés mellett, ugyanakkor a rádió műsora iránt 

érdeklődők online is követhetik az általuk kedvelt zenei és egyéb közszolgálati 

tartalmakat. Ez utóbbi tényező azért is kiemelt jelentőséggel bír a Testület 

meglátása szerint, mivel a közmédia nem titkolt céljai között szerepel a Dankó 

Rádió közönségeinek soraiba a fiatalabb korosztályt is bevonni, amelyhez – 

figyelemmel a médiafogyasztási szokásokra – nagyban hozzájárulhat az 

internetes rádiózás megteremtésének lehetősége. 

 

A másik tekintetben vett univerzalitás, szem előtt tartva a csatorna tematikus 

jellegét és sajátos műsorstruktúráját, a Dankó Rádió eredeti rendeltetésénél 

fogva sem lehet teljes. A tematikából adódóan világosan látszik, hogy a rádió 

műsorainak követése elsősorban az idősebb korosztály kedvelt időtöltése, a 

főként az 50 éven felüli korosztály mellett azonban a közszolgálati média 

vállaltan is igyekszik a fiatalabb korosztályok kulturális igényeinek szolgálatába 

helyezni a csatornát. A csatorna profiljába tartozó kulturális tartalmak iránt 

kisebb érdeklődést mutatók megszólítása révén a közmédia ez irányú 

erőfeszítései a Testület megítélése szerint e körben mindenképpen 

értékelendőnek tekinthetőek. 

 

A Testület ezen felül meg kívánja jegyezni, hogy a közmédia többi rádióadóinak 

(Petőfi, Kossuth, Bartók) közönségével összevetve jól látható, hogy a Dankó Rádió 

a korcsoportok megoszlása mellett az iskolai végzettség és a lakóhely szerinti 

összetétel tekintetében egyaránt más társadalmi réteg megszólítására fókuszál, a 

rendelkezésre álló adatok alapján mindezt sikerrel téve. Ebből következően a 

Testület úgy ítéli meg, hogy a Dankó Rádió e szempontból is megfelel a 

közszolgálati média tematikus szolgáltatásainak univerzális jellegével szemben 

elvárt követelményeknek. 
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4. 2. 3. Minőség és megkülönböztethetőség 

 

A Dankó Rádió tematikája nyilvánvalóan gazdagította a közszolgálati média 

korábbi portfóliójának kínálatáét, mi több, a teljes magyar médiapiac 

tekintetében is újdonsággal szolgált. Ez a tematika – amely elsősorban operettre, 

magyar nótára, cigányzenére épül – egyfajta niche piacot szolgál ki, azaz 

tudatosan nem a tömegeket kívánja megszólítani, hanem a piaci hiba-elmélet 

nyomán a kielégítetlenül maradt kisebbségi igényekre fókuszál. A tematika 

egyértelműen a magyar kulturális örökségbe tartozó művekre épül, mint azt a 

szolgáltatás-leírás számos alkalommal értésünkre adja, az érintett műfajok az 

ún. „hungarikumok” listáján is szerepelnek. Ez a tematika olyan színekkel 

gazdagítja a közmédia korábbi portfóliójának palettáját, amelyek felfestése a 

közmédia törvény szabta feladataival összhangban állónak tekinthető. A műsor 

tematikájával való hallgatói elégedettséget mutatja, hogy a kutatás eredményei 

szerint a hallgatók közel fele egyáltalán nem hiányol semmilyen műsort a 

kínálatból; a legnagyobb arányban (20–30%) ugyanakkor könnyűzenei-, valamint 

kulturális magazinműsorokat hallgatna szívesen a csatornán. 

 

Ugyanakkor világos, hogy a közmédia nem korlátozhatja saját tevékenységét a 

profitorientált média által szabadon hagyott területek ellátására, a társadalom 

széles rétegeihez is szólni kell tudnia. A Dankó Rádió önmagában nem visz közel 

e célkitűzés megvalósításához. Ellenben a médiapiac és a közönség 

médiafogyasztással összefüggő szokásai jelentősen változtak az elmúlt években, 

így egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a tematikus, önmagában keveseket 

elérő csatornák akkor, ha egy-egy szolgáltató kezében több ilyen is összpontosul, 

és ezek együttes ereje már elégséges ahhoz, hogy a társadalom jelentős részét 

megszólítsák. Ezért gyakori jelenség az egyes szolgáltatók portfóliójának 

diverzifikálása, amely az európai közmédiumokra is jellemző. A magyar 

közszolgálati médiarendszer is helyesen ismerte fel, hogy az általános tematikájú 

szolgáltatások – bár egy-egy ún. „főcsatorna” fenntartása továbbra is indokolt – 

kora lejárófélben van, és helyettük több, önálló arcélű csatorna indítása a jövő 

útja a közönség elérése irányába. 

 

Ha valóban megőrzendő értéknek tekintjük a „hungarikumokat”, akkor célszerű 

azokat a fiatalabba generációk számára is átélhetően bemutatni, esetleg a műfaji 

kereteken belül az érintett kulturális örökség-elemnek a modern kultúrában 

betöltött helyét is megkeresni. Fontos lenne a fiatal korosztályok elérése a Dankó 

Rádió és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások által, ennek érdekében a 

csatornához tartozó online tartalmakra is a broadcast tartalmakhoz hasonló 

gondot kellene fordítani. 

 

Nem kétséges, hogy a közszolgálati média technikai értelemben képes magas 

színvonalú műsorok előállítására, illetve megrendelésére, a külső partner által 

gyártott műsorszámok megfelelően szigorú ellenőrzésére; ez a médiavilág 

technológiai fejlettségét tekintve ma már magától értetődő, alapvető elvárás. 

 

A minőség ugyanakkor a potenciális közönség szempontjából nem elsősorban 

technikai értelemben vett magas színvonalat, hanem színvonalas, átélhető, 



47 
 

érdekfeszítő, gondolkodásra késztető, emlékeket felidéző, átélhető érzelmeket 

közvetítő, a magyar kultúra vagy a világ valamely szegletét a hallgató számára 

megnyitó műsorszámokat jelent. A Dankó Rádió esetében sem szerencsés, illetve 

távlatosan nem szolgálja a közmédia érdekeit sem, ha egyfajta kulturális 

karanténként funkcionál, ahol közvetített kulturális örökség egyfajta lezárt, 

befejezett, enyhén dohszagú jelenségként tűnik fel, amely a mai kor által 

felvetett kérdésekhez csak igen áttételesen kapcsolható. A Dankó Rádió 

szerkesztésében és műsorában érezhető az a törekvés, amely a korábban a 

műsorkínálatban nem, vagy csak elvétve szereplő tartalmak újraértelmezésére 

irányul, és amely megpróbálná átélhetővé tenni e tartalmakat az újabb 

generációk számára is, de az ebbéli erőfeszítéseket érdemes lenne még 

hatékonyabbá tenni. 

 

Megjegyzendő, a Dankó Rádió műsorkínálatának megítélése a kutatás 

eredményei szerint kifejezetten pozitívan értékelhető, amely elégedettség 

kiterjed a műsorvezetők felkészültségére, a műsorvezetésre, a technikai 

megoldásokra, illetve a tartalom sokszínűségére egyaránt. Ugyanezen vizsgálat 

ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a hallgatók többsége nem ismeri a 

műsorvezetőket; ezen márpedig érdemes lehet javítani, a magasabb ismertség 

közvetetten ugyanis a csatornával kapcsolatos elégedettség növelésével 

párosulhat. 

 

4. 2. 4. A tartalom értékessége 

 

Nem állítható teljes magabiztossággal, hogy a közmédia feladataiból 

kényszerítőn következik egy, a Dankó Rádióhoz hasonló tematika önálló, 

országosan elérhető szolgáltatásban való megjelenítése, de az igen, hogy bármely, 

a magyar kulturális örökség valamely elemének bemutatását zászlajára tűző 

csatorna fogalmilag „értékes”. Azaz – felismerve a közszolgálati média létét 

alátámasztó elvi alapvetések által e tekintetben diktált következtetéseket – 

megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy efféle tartalmakat a közmédia 

közzétehet, és ezzel törvényi kötelezettségeivel összhangban cselekszik. 

Ugyanakkor, hogy ez az elvi alapvetés a gyakorlatban hogyan „váltható 

aprópénzre”, az olyan kérdés, amely valódi fokmérője lehet egy önálló rádiós 

csatornának. 

 

Megjegyzendő, a kutatás eredménye szerint a csatorna működését mind az azt 

ismerők, mind pedig hallgatók nagy része pozitívan ítélték meg a 18 éven felüli 

reprezentatív, illetve az 50 éven felüli célcsoport tagjai egyaránt. A nagy többség 

egyetértett azzal, hogy a Dankó Rádió színesíti a rádiós kínálatot, működése 

társadalmilag hasznos, értéket teremt, hiánypótló, valamint többet nyújt a 

korábban is működő csatornáknál. 

 

A közszolgálati érték-vizsgálat során a szolgáltatáshoz fűződő egyéni 

(individuális) és közösségi (állampolgári) értéket is meg kell tudnia becsülnie a 

Testületnek. A Dankó Rádió tematikáját tekintve egyértelmű, hogy mind az 

egyén, mind a közösség (legyen az kisebb, nagyobb, vagy akár az egész 

társadalom szintjén értelmezett) profitálhat a szolgáltatásra jellemző tematika 
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közzétételéből. Ez még azokra is igaz, akik maguk nem követik figyelemmel ezen 

tartalmakat, akik a Dankó Rádió esetében a rádióhallgatók döntő többsége, 

hiszen a közjó gyarapodása akkor is pozitív hatást gyakorol lényegében 

potenciálisan a társadalom valamennyi tagjára, ha egy-egy individuum ahhoz 

személyes erőfeszítésével nem járult hozzá, azaz, a rádió által képviselt 

kulturális érték önmagában a közjó gyarapítását szolgálja. A kulturális 

tartalmak médiabeli választékának bővülése, még ha sajátos, feltehetően eleve 

csak egy kisebbséget megszólítani képes műfajok is érintettek, értékteremtésnek, 

de legalábbis -megőrzésnek tekinthető.  

 

4. 2. 5. A tartalom innovatív jellege 

 

Az innováció fogalma és a Dankó Rádió tematikája nem kézenfekvően 

párosíthatóak össze. E tekintetben a Testület egyértelművé kívánja tenni a 

Közszolgálati Médiaszolgáltatónak, hogy akad még teendője. A népdalra-nótára-

operettre-cigányzenére épülő tematika akkor tudja elérni a közönségben a 

közmédiától joggal elvárt hatást (azaz, hogy nem csupán az idősebb generációk 

kétségkívül meglévő, és korábban kiszolgálás nélkül maradt igényeire, hanem az 

érintett műfajok mai kor követelményeihez való adaptálására is ügyeljen), ha 

korszerű, a mai médiavilág színvonalához és hallgatói szokásaihoz, igényekhez 

igazodik. Mindeközben nem csak felmutatni kell tudnia bizonyos értékeket, 

hanem értéket teremteni is, és magas színvonalával hozzájárulni a médiapiacon 

meglévő, már eleve hatalmas választék bővüléséhez oly módon, hogy ezzel 

egyidejűleg jelentősen meg is haladja ezen választék általános színvonalát.  

  

Az innováció azon terepe, ahol a leglátványosabban jelentkezhet és valóban 

érdemben hozzájárulhat az újabb generációk számára a tematikában szereplő 

„hungarikumok” ismertté és átélhetővé tételéhez, az online tartalomszolgáltatás. 

A Testület gyanítja, hogy a változó médiafogyasztási szokások egyre 

erőteljesebben arra a következtetésre vezetnek, hogy az újabb korosztályok 

számára egyre kevésbé lesz meghatározó információforrás a hagyományos, 

rádiózás. Mindazonáltal hangsúlyozni kell azt is, hogy a Dankó Rádió nem 

kizárólag őket tekinti célközönségnek, és az idősebb korosztályok számára a 

hagyományos rádió még mindig sokkal népszerűbb, mint az online elérhető 

különféle zeneszolgáltatások. Ezzel együtt is, a jövő várható tendenciái a zenés 

tartalmak online elérésének növekedését is magukban foglalják, így a közmédia 

számára az innovációra törekvés nem csupán törvényi kötelezettség (Mttv. 83. § 

(2) bekezdés a) pont), hanem egyenesen létszükséglet, a jövővel szemben 

alkalmazható „önvédelmi eszköz”. A szolgáltatás Testületnek benyújtott leírása e 

tekintetben nem teljes mértékben részletezett, és azt is érdemes rögzíteni, hogy a 

közszolgálati média vizsgálatkori online jelenléte hordoz magában további 

fejlesztési lehetőségeket, így a teljes online portfolió egységében is áttekintésre, 

felülvizsgálatra érdemes (bár értelemszerűen nem képezheti jelen eljárás 

tárgyát).  

 

A Testület fentiekben kifejtett álláspontját erősítik a kutatási eredményei is, 

amely szerint a csatorna internetes oldalát a 18 éven felüli lakosság 5%-a ismeri, 

míg az 50 éven felüliek célcsoportját tekintve ez az arány mindössze 3%. Még 
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alacsonyabb számot mutat az oldal látogatóinak aránya, amely mindkét említett 

minta esetében minimálisnak mondható (1% körüli). 

 

4. 2. 6. A társadalomra és az állampolgárokra gyakorolt hatás 

 

A Dankó Rádió igen sajátos, más csatornák által szinte alig műsorra tűzött zenei 

tartalmak köztudatban tartásával jelentős hatást fejt ki e zenei kultúra életben 

maradása, azon túlmenően pedig további elterjedése érdekében. A társadalom 

érdeklődő rétege számára egyértelműen hiánypótló jellegű csatorna elsődlegesen 

az idősebb korosztály azon igényét pótolta, hogy a számukra kedvelt magyar 

nóta, cigányzene és operett kiszámítható módon önálló rádiós csatorna keretei 

között vált elérhetővé. 

 

A kulturális tartalmak – értve ezalatt a zenei műsorok mellett a tájékoztató, 

informálásra összpontosító műsorokat – a hazai rádiós piacon hiánypótlónak 

nevezhető természete miatt a nevezett műfajok iránt kisebb vagy jelentősnek 

nem nevezhető érdeklődést mutatók számára is képes hatást gyakorolni. Az 

érdeklődő „laikusok” mellett pedig nyilvánvaló, hogy a rádió indulásával a 

szakma is megtalálhatta a nekik, illetve róluk készült tartalmakat. A rádióadó 

sikerét jelzi, hogy a közmédia korábbi csatornái (Petőfi, Bartók, Kossuth) által 

megszólított hallgatók mellett további rétegeket sikerült a hallgatói bázis körébe 

bevonni. 

 

Megjegyzendő, a rádió profiljába tartozó kulturális tartalmak koncentrált 

megjelenése a közvetlen hatásuk mellett elősegítheti az érdeklődés más 

formáinak kialakulását, növekedését. Így például közvetett módon képes lehet 

elérni az operett, vagy általában véve a kulturális események iránti nagyobb 

érdeklődés megteremtését. A Közszolgálati Médiaszolgáltató által benyújtott 

információk szerint – elsősorban a csatorna online elérhetőségének köszönhetően 

– a rádiót a tengerentúlon is igen sokan hallgatják, hozzájárulva ezzel a 

kulturális hagyomány megőrzéséhez, távlatosan pedig a nemzeti összetartozás 

erősítéséhez. 

 

4. 2. 7. Elérés a célközönség körében 

 

A csatorna vételkörzete jelenleg az ország 85%-ára terjed ki, ami a földfelszíni 

sugárzást illeti, emellett pedig műholdon és online is elérhető a lakosság számára 

(ezen túlmenően pedig a határon túli magyarság egy jelentős része is hozzáfér a 

csatornához). Ezen „lefedettség” annak fényében is értékelendő, hogy a rádió nem 

tartozik a műsorterjesztők által kötelezően (és ingyenesen) továbbítandó, ún. 

must carry-kötelezettség alá tartozó szolgáltatások körébe. 

 

A Dankó Rádió rendelkezésre álló (2015. január és 2016. március közötti időszak) 

napi hallgatottsági adatai alapján elmondható, hogy leszámítva 2015. I. 

negyedévét stabilan 300 000 fő feletti elérést mutat, az utolsóként vizsgált 

időszakban pedig a 400 000 főt is majdnem sikerült elérnie. A Testület 

megítélése szerint ezek a számok megfelelőnek tekinthetőek egy, a Dankó 
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Rádióhoz hasonló, tematikus, nem elsősorban a szórakoztatást célul kitűző 

adótól. 

 

Figyelemmel a csatorna célközönségére, e tekintetben is hasonló pozitív szavak 

mondhatóak el a rádióról. A Dankó Rádió hallgatókörének több mint 85%-a az 50 

éven felüliek korosztályából kerül ki, amely szám a legmagasabb a közmédia 

által üzemeltetett rádiók sorát illetően. E körben megemlítendő, hogy a rádió 

ismertsége is számottevően megnövekedett az indulást követő egy-két év alatt 

(valamivel több mint 16%-ról 60% fölé), amely szintén nagyban elősegítette a 

célközönség körében történő elérés-emelkedést. 

 

4. 2. 8. Költséghatékonyság 

 

A Dankó Rádióra vonatkozó leírás értelmében a csatorna bekerülési költségei 

nem tekinthetők túlzottan magasnak, a közmédia egyéb rádiós szolgáltatásaihoz 

képest pedig kifejezetten alacsonyak. A Közszolgálati Médiaszolgáltató 

tájékoztatása szerint ezeket a költségeket az Mttv. szerint a közmédiának évente 

fizetendő közszolgálati hozzájárulás fedezi, azaz a csatorna többletfinanszírozási 

igénnyel nem jár.  

 

Ahogyan a Testület a fentiekben már jelezte, a kívánt célok beteljesítése és az 

elvárt magas minőség elérése jelentős részben – bár messze nem kizárólagosan – 

gazdasági kérdés is. Ennek fényében a Dankó Rádió céljára elkülönített összeg 

nem tekinthető túlságosan magasnak, ár-érték aránya megfelelő. Ugyanakkor a 

csatornához kapcsolódó jövőbeni esetleges fejlesztések költségigénye – ha a 

Közszolgálati Médiaszolgáltató megfogadja a Testület óvatos intelmeit – a 

jelenleg a csatornára fordított összeget jelentősen meghaladhatja, amelynek 

forrásai jelen pillanatban nem azonosíthatók. 

 

4. 2. 9. A médiapluralizmus alakulásának vizsgálata 

 

Tekintettel a Dankó Rádió egyedi műsorkínálatára, a vizsgálat során 

megállapítást nyert, hogy a szolgáltatás nem gyakorol észrevehető káros hatást 

más, vele összevethető tematikájú médiaszolgáltatók rádiós szolgáltatásaira, 

azaz nem veszélyezteti a médiapiac egyensúlyát, a tartalmak sokszínűségét, a 

médiapluralizmust.  

 

4. 2. 10. Következtetések 

 

A Dankó Rádió rádiós csatornára vonatkozó javaslat közszolgálati értékével 

kapcsolatban a Testület a következő megállapításokat teszi: 

− a Dankó Rádió tematikája, a népzenei-magyar nóta-cigányzene-operett 

műfajokba tartozó zenés műsorszámok közzététele a közszolgálati média 

törvényszabta feladataival összhangban van, 

− Magyarországon a rádió még mindig fontos szerepet betöltő médiumtípus, 

ezért a tematikus csatornák indítása és fenntartása nem indokolhatatlan 

elképzelés, 
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− a Dankó Rádió jelenlegi formájában gyakorlatilag a társadalom szinte 

minden tagja számára elérhető lehet, 

− fontos lenne az érintett műfajok átélhetővé tétele a fiatalabb generációk 

számára is, 

− a változó médiafogyasztási szokásokat felismerve, valamint a közszolgálati 

média jövőbeni társadalmi szerepének erősítése érdekében kiemelten 

fontos nagyobb figyelmet fordítani az internetes tartalomszolgáltatásra, 

akár online rádió, akár azt kiegészítő formájában, 

− a Dankó Rádió költségei nem igénylik a közszolgálati médiára fordított 

állami támogatás összegének növelését, 

− így a fenti megállapításokra alapozva a Dankó Rádió közszolgálati értéke 

eléri a szükséges mértéket. 
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5. A TESTÜLET DÖNTÉSE 
 

 

A Szabályzat szerint a meglévő (már működő) szolgáltatások esetében a 

közszolgálati érték-vizsgálat elvégzésére irányuló eljárás egyetlen részből áll, 

ennek során a Testület értékeli a szolgáltatás által képviselt közszolgálati 

értéket. 

 

A Testület a vizsgálat lefolytatását követően úgy találta, hogy a „Dankó Rádió” 

szolgáltatás magas közszolgálati értéket képvisel, és jóváhagyja a szolgáltatás 

eredeti feltételekkel történő további folytatását.  

 

 

Budapest, 2017. május 29. 

 
 

 


