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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
 

 

A közszolgálati érték-vizsgálatban szereplő fogalmak és rövidítések alatt az 

alábbiak értendők: 

 

Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket 

tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás (Mttv. 203. § 1a. pont). 

 

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. 
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MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. 

 

SVoD: havidíjas előfizetés fejében elérhető VoD-szolgáltatás (subscription video 
on demand). 
 
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. 

 

VoD: egyedi felhasználói kezdeményezésre, valamely elektronikus hírközlő 

hálózaton keresztül igénybe vehető audiovizuális médiaszolgáltatás (video on 
demand). 
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1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 

1. 1. Bevezetés 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója 2016. március 17-én kelt 

levelében tájékoztatta a Testületet az „m5” elnevezésű tematikus, lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás 2016. szeptember 18. napjával tervezett 

indulásáról. A vezérigazgató e levelében a Szabályzat 5.1. pontjában foglaltaknak 

megfelelően egyúttal kezdeményezte az Eljárás lefolytatását. 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatója által benyújtott szolgáltatás-

leírás szerint az „m5” napi 24 órás műsoridejű, elsődlegesen kulturális, oktatási 

és ismeretterjesztő tartalmakat sugárzó csatorna. A Közszolgálati 

Médiaszolgáltató fő célja a csatorna indításával, hogy a hatalmas kulturális, 

történelmi és tudományos örökség egy, a kor nézői szokásainak megfelelő, friss 

szemléletű, sok újdonságot és magyar tartalmat sugárzó, önálló, tematikus 

csatornán jelenjen meg. 

 

A Testület a szolgáltatás-leírás alapján a 2016. július 22. napján elrendelte az 

Eljárás lefolytatását az „m5” csatorna vonatkozásában. 

 

 

1. 2. Idővonal – az Eljárás egyes fontosabb lépései 

 

2016. március 17.  

A Duna Médiaszolgáltató nZrt. vezérigazgatója levélben fordul a Testülethez, 

amelyben jelzi, hogy új csatornát kíván indítani. 

 

2016. július 12. 

A Duna Médiaszolgáltató nZrt. által az „m5” szolgáltatás-leírásának és az 

indításra vonatkozó kérelem benyújtása a Testülethez. 

 

2016. július 22. 

A Testület ülésén dönt az Eljárás megindításáról. 

 

2016. július – augusztus  

Közvélemény-kutatás elvégzése az „m5” elindításával kapcsolatban. 

 

2016. szeptember 13. 

A Testület döntést hoz az „m5” indulásának jóváhagyásával vagy elutasításával 

kapcsolatban. 

 

2016. szeptember 18. 

Az „m5” televíziós csatorna tervezett indulása. 
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1. 3. Az „m5”csatorna szolgáltatás-leírása 

 

Az indítani tervezett „m5” csatorna elsődleges célja az oktatási, művészeti és 

kulturális-ismeretterjesztő tartalmak iránt érdeklődők igényeinek kiszolgálása, 

eltérően a piacon jelenleg elérhető, jellemzően külföldi tulajdonú szolgáltatók 

csatornáitól, elsődlegesen magyar vonatkozású műsorok közvetítésével. A 

közmédia közszolgálati feladatainak magasabb szintű ellátása érdekében egy 

önálló, tematikus csatorna indításával kíván a magyar kultúra, hagyományok és 

tudományos ismeretek bemutatásának egyik legfontosabb fóruma lenni. 

 

Az önálló csatorna indításának a közmédia televíziós portfóliójának 2015. évben 

megkezdett átalakítása nyújtott megfelelő lehetőséget. Ez az elgondolás egyfelől 

nemcsak számos európai államban bevett mintához illeszkedik, de egyúttal a 

közönség számára is segítséget jelent, hogy a tematikus műsorelemek egyetlen 

csatorna keretei között válhatnak elérhetővé. 

 

Az „m5” csatorna műsorstruktúrájában 00.00–14.00 óráig ismertterjesztő, 14.00–

19.30 óráig oktatási, míg 19.30–24.00 óráig művészeti és egyéb kulturális 

tartalom kap helyet. A televízió sokrétű tartalomkínálata mellett az országos 

elérés (vételkörzet), illetve az ingyenes hozzáférés révén a társadalom széles 

körének – köztük a jelenleg efféle tartalmakat mellőzni kényszerülő rétegek – 

igényeit is képes kiszolgálni. 

 

A tartalomkínálat sokszínűsége mellett azok minőségi, technológiai formátuma is 

igyekszik megfelelni a nézői igények mellett a jelenkori televíziós feldolgozás 

követelményeinek. A magas színvonalú, modern technológiai jellemzőkkel bíró 

műsorok közvetítése lehetővé teszi további, a csatornán megjelenő műsortípusok 

iránt korábban esetlegesen jelentősebb érdeklődést nem mutató nézői rétegek 

bevonását a közmédia közönségének soraiba. Mindezek mellett a csatorna 

közönségre gyakorolt hatása várhatóan csak hosszabb távon fog érvényesülni. 

 

A hazai médiapiacon jelenleg nem elérhető az „m5” csatorna tematikájához 

hasonló oktatási, kulturális-ismeretterjesztő és művészeti tartalmakat egyaránt 

bemutató médiaszolgáltatás. A csatorna indulása a médiapluralizmusra is 

kedvező hatást gyakorolhat: a tartalomkínálat sokszínűségének elősegítése (és a 

közönség választási lehetőségének bővítése) mellett hozzájárul a kapcsolódó 

műsorgyártás támogatásához, a szerkesztői verseny élénkítéséhez. 

 

Ami a csatorna várható költségeit illeti, a közmédia jelenleg hat televíziós 

csatorna működéséhez rendelkezik infrastruktúrával, így az „m5” elindulása nem 

igényel jelentős dologi jellegű beruházást. Ezzel együtt, az indulással a 

médiaszolgáltatási költségek növekedésével lehet számolni, az indulás költségei 

azonban a többi csatorna költségeire nincsenek kedvezőtlen hatással. 
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1. 4. A Testület megállapításainak összegzése 

 

Az „m5” csatorna tervezett tartalomkínálata összhangban áll az Mttv. által a 

közszolgálati médiaszolgáltatásokkal szemben megfogalmazott célkitűzésekkel, 

illetve az európai uniós és más nemzetközi elvárásokkal. Helyes törekvés, ha a 

közszolgálati média portfoliójában az oktatási, kulturális és ismeretterjesztő 

tematika a jelenleginél jóval hangsúlyosabban, akár egy önálló csatorna keretei 

között jelennek meg. 

 

A Testület megállapítása szerint az indítani tervezett szolgáltatás teljes 

mértékben univerzálisnak tekinthető abban a tekintetben, hogy az – figyelemmel 

a csatorna országos elérésére – lényegében valamennyi televíziónéző számára 

potenciálisan hozzáférhető. A tartalomkínálat alapján megállapítást nyert, hogy 

noha vélhetően nem minden néző találja majd meg a számára érdekes, neki szóló 

tartalmakat a csatornán, azonban a társadalom igen széles körét képes 

megszólítani és hosszútávon nézőközönségeként megtartani. 

 

A csatorna a közmédia jelenlegi portfólióját a társadalom szintjén egyaránt igen 

fontos és hasznos tartalmakkal gazdagíthatja, az előzetes információk alapján ez 

a technológia szintjén is képes lehet magas színvonallal párosulni. A nézői 

igények magas szintű kielégítése és a jelenlegi választék színvonalának 

meghaladása a csatornához kapcsolódó online tartalomszolgáltatás keretei között 

valósulhat meg. 

 

A csatorna közönségarányával szemben támasztott elvárásokat – a piaci 

viszonyokat szem előtt tartva – a Testület reális és teljesíthető célkitűzéseknek 

tekinti. A közvetített tartalom révén a társadalomra gyakorolt hatás 

egyértelműen hasznosnak, pozitívnak értékelendő, még akkor is, ha ez a hatás 

várhatóan csak hosszabb távon lesz érzékelhető. 

 

A csatorna indításának finanszírozását illetően a Testület számára üdvözlendő, 

hogy az „m5” költségei nem a többi közszolgálati médiaszolgáltatástól történő 

elvonás árán lennének fedezve. A szolgáltatásra előre betervezett költségek nem 

tekinthetőek túlzottan magasnak, egyúttal pozitívum, hogy a csatorna működése 

a rendelkezésre álló költségvetésből biztosított. 

 

Az „m5” csatorna médiapluralizmusra gyakorolt várható hatását illetően a 

Testület megállapítása szerint a tematikában megjelenő oktatási, illetve 

művészeti műfajok elenyésző mértékben vannak jelen a hazai piacon, ebben az 

értelemben nem tekinthető a jelenleg elérhető szolgáltatások versenytársának. 

Hasonlóképpen, a VoD-szolgáltatások piacán sem számíthat versengő 

szolgáltatásnak az „m5” online felülete. A médiapiac jelenlegi résztvevői mellett a 

csatorna indulása várhatóan a média-értéklánc egyéb szereplőire – így 

elsősorban a nézőkre, műsorgyártókra – gyakorolt hatása szintén pozitívnak 

értékelhető. 
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2. AZ „m5” CSATORNA INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT ÉS 

KÉRELEM 
 

 

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 közmédia hazánkban szinte az egyetlen, de mindenképpen a legfontosabb 

felülete a magyar kultúra, művészet, történelmi és népi hagyomány, a magyar 

tudományosság médiabeli megjelenésének és bemutatásának. A televíziós, a 

rádiós és az online csatornacsalád a jelenlegi magyar médiapiacon 

megkerülhetetlen szereplője az ismeretterjesztésnek és kultúraátadásnak. Ezt a 

feladatot a piacon működő egyik szereplő sem képes – és láthatóan nem is akarja 

– ellátni, különös tekintettel a magyar vonatkozású eseményekre, alkotásokra, 

művészekre, kulturális tradícióra és hagyományra. 

 

A közmédia nézői kezdetektől fogva megszokták, hogy kulturális, oktatási és 

ismeretterjesztő tartalommal, főképpen magyar vonatkozású tartalommal, 

túlnyomórészt a közmédia csatornáin találkozhatnak. Ez az utóbbi évtizedekben 

sem változott, annak ellenére, hogy számos nemzetközi médiakonszern 

tematikus csatornával jelent meg Magyarországon.  

 

A jelenlegi magyar médiapiacon található tematikus ismeretterjesztő csatornák 

kínálata a nagy nemzetközi médiakonszernek archívumára épül: a Nyugat-

Európában vagy az Egyesült Államokban sikerrel futott ismeretterjesztő 

sorozatokat ismétlik a magyar csatornákon. Ezek a műsorok, bár legtöbbször 

magas színvonalon, de szűkebb tematikából merítenek. A Magyarországon jelen 

lévő kereskedelmi ismeretterjesztő csatornáknak nem missziója a régebbi magyar 

ismeretterjesztő tartalmak bemutatása, a legtöbbje egyáltalán nem, két csatorna 

pedig mindössze csak egy-egy magyar vonatkozású műsort gyárt évente. Tehát 

hiába növekszik a tematikus csatornák nézettsége Magyarországon, a nézők 

nem, vagy csak elvétve találkozhatnak magyar vagy európai vonatkozású 

tartalommal.  

 

Az európai országok közmédiáinak példája is azt mutatja, hogy mindenhol 

fontosnak tartják a saját ismeretterjesztő, kulturális és edukációs tartalom 

gyártását. Több országban is önálló tematikus csatornákon jelennek meg ezek a 

tartalmak: például francia és német nyelvterületen az Arte-n művészeti és 

ismeretterjesztő, Franciaországban a France5-ön kulturális és tudományos, 

Németországban a 3Sat-on ismeretterjesztő és kulturális, Olaszországban a RAI 

Scuola-n oktatási, Törökországban pedig a TRT Okul-on oktatási és 

ismeretterjesztő tartalmakat érhetnek el a nézők, különösen a fiatalabb 

korosztályok.  
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A magyar közmédia televíziós portfóliójának 2015-ös átalakítása lehetővé tette, 

hogy az egyes csatornák profiljainak tisztítása megkezdődjön. A profiltisztítást az 

az utóbbi évtizedben egyre erőteljesebben jelentkező médiapiaci tendencia 

indokolja, amely szerint a nagy általános (szórakoztató) csatornák szerepét a 

kisebb, határozottabb profilú csatornák veszik át. A nagy csatornák 

nézettségének csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető a tematikus 

csatornák összesített nézettségének növekedése.  

 

A közmédia televíziós portfóliója 2015-ben egy már korábban is létező csatorna 

teljes struktúraváltásával és egy teljesen új csatorna létrejöttével módosult. A 

korábbi főcsatorna m1 2015. március 15-től információs és hírcsatornaként 

működik, illetve június 15-én elindult az m4 sportcsatorna. A két csatorna 

elindulásának következménye volt, hogy a Duna TV nemzeti főcsatornává lépett 

elő, és ennek megfelelően módosult a műsorstruktúrája is. Az azóta eltelt egy év 

nézettségi adatai azt mutatják, hogy a nézők elfogadták a változást, és keresik az 

új és régi csatornák letisztult kínálatát. 

 

Ennek a televíziós csatorna-portfóliót érintő átalakítási folyamatnak az egyik 

utolsó állomása az „m5” csatorna indulása. A közmédia csatornáinak a 

médiapiaci trendekkel és a nézői szokásokkal összhangban történő 

profiltisztítása, valamint a közmédia hagyományos szerepvállalása a hazai 

kulturális, tudományos ismeretanyag átadásában már eleve predesztinálja az 

önálló, tematikus ismeretterjesztő, edukációs és művészeti csatorna létrejöttét.   

 

 

2. 1. 2. A szolgáltatás piaci környezete 

 

A magyar televíziós médiapiac kínálatában az ismeretterjesztő csatornák 

alapcsomagban nem érhetőek el, bár a számuk – a piaci igényeknek megfelelően 

– nem mondható kevésnek. A csatornák tematikájukban alapvetően a 

szórakoztató ismeretterjesztésre törekednek, oktatási és kulturális célok nélkül 

(pl. Viasat Explorer/History/Nature, Spektrum, Ozone Network, Discovery 

Science/World, BBC Knowledge, Animal Planet, NatGeo, Doq, Mezzo).  

 

A nemzetközi hátterű és terjesztésű csatornák saját, a világ számos piacán már 

bemutatott tartalmaikat hozzák el a magyar nézőkhöz. Ezek a műsorok egyes 

esetekben kimerítik a televíziós ismeretterjesztés Európában elterjedt formáit, 

más esetekben viszont attól eltérő módon működnek. Viszont szinte 

semmiképpen nem elégítik ki azoknak a nézőknek az igényeit, akik a saját 

nemzeti kultúra, a hazai tudományos és oktatási élet bemutatásáról szóló 

műsorokra vágynak.  

 

A nemzetközi ismeretterjesztő csatornák kínálata a globális üzleti 

szempontoknak van alárendelve, és a legtöbb esetben nem foglalkozik azoknak az 

országoknak a közönségével, ahol a terjesztés ténylegesen történik. 

Összességében elmondható, hogy magyar oktatási és kulturális tartalom és 

csatorna alig érhető el az országban. 
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Mindezek miatt indokolt, hogy a kizárólag üzleti érdekeknek alárendelt 

kereskedelmi ismeretterjesztő csatornák mellett az „m5”-ön megjelenjenek azok a 

magyar kulturális, oktatási és ismeretterjesztő tartalmak, amelyek máshol nem 

kapnak helyet. A közmédia az „m5” elindulásával ezért hiánypótló közszolgálati 

feladatot valósít meg. 

 

A Nielsen adataiból látható, hogy a nagy általános profilú és vegyes kínálatú 

csatornák 15 éve folyamatosan veszítenek nézettségükből, mert a nézői 

igényeknek jobban megfelelnek a tematikus csatornák, mivel egyszerűbben tud 

dönteni a néző az igényelt tartalomról. Ugyanakkor a magyar nézők többsége 

hajlandó fizetni is különböző oktatóanyagokért, tanfolyamokért. Ezért a 

médiafogyasztási szokásokkal is összhangban van, hogy ezek a közszolgálati 

tartalmak egy önálló, tematikus csatornán jelennek meg.  

 

 

2. 2. A szolgáltatás elindításának indokai,  

az előzmények felvázolása 

 

A közmédia csatornáin kezdetektől fogva jelen voltak az ismeretterjesztő, 

kulturális és edukációs tartalmak, hiszen ezeket a műsorokat a rendszerváltás 

előtt teljes egészében, utána pedig – néhány kivételtől eltekintve – szinte teljes 

egészében a közmédia csatornáin érhették el a nézők. Öveges professzor óráitól, 

az első magyar természetfilmeken, az Iskolatévén és az m2 csatorna oktatási 

sávján keresztül a Mindentudás Egyeteméig és a kulturális Duna TV-ig számos 

előzménye volt a 2016 őszén indítani tervezett „m5” csatornának.  

 

A közszolgálati csatornák nézőközönsége már eleve ezeken a csatornákon keresi 

a hasonló tartalmakat, a közmédiáról kialakított képhez régóta hozzátartozik ez 

típusú a műsorkínálat. A megváltozott nézői szokások és a közszolgálati 

csatorna-portfólió átalakulása indokolja, hogy külön, önálló, tematikus 

csatornája legyen ezeknek a tartalmaknak.  

 

Az „m5” indulása lehetővé teszi, hogy a nézők pontosan beazonosíthatóan, mindig 

ugyanazon a csatornán találják meg az általuk keresett tartalmakat a közmédia-

portfólióban.  

 

A közmédia fő célja az „m5” csatorna indításával, hogy az a hatalmas kulturális, 

történelmi és tudományos örökség, amelyet elődeink az évszázadok során 

felhalmoztak, egy, a kor nézői szokásainak megfelelő, friss szemléletű, sok 

újdonságot és magyar tartalmat sugárzó, önálló, tematikus csatornán jelenjen 

meg.   

 

A csatorna indításával a közmédia célja egy olyan oktató, ismeretterjesztő és 

kulturális csatornát életre hívni, mely tartalmaival, kommunikációjával, 

megjelenésével, nézőközpontú és nézőtudatos működésével kiválik a napjainkban 

igen nagy számban elérhető és sok esetben önálló tematikával nem rendelkező 

szolgáltatások sokaságából. 
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Alapvető fontosságú cél beazonosítani, elérni a máshol televíziós tartalmat 

fogyasztó affinis bázist, átszoktatni és kiszolgálni a célközösséget. A jelen 

pillanatban mérvadó ismeretterjesztő csatornákat és az ott eltöltött 15 perces 

nézettséget alapul véve a társadalom 9%-a tekinthető a potenciális nézőbázisnak, 

így – amint az fentebb már említésre került – az „m5” nézői bázisa, a ki nem 

szolgált réteg ennél jóval nagyobb. 

 

Az „m5” potenciális közönségének mind mélységében, mind tartalmában 

minőségi, a jelenkor érdeklődő embere számára vonzó hangvételű tartalmakat 

kínál a célcsoport televíziózási, életviteli szokásaihoz igazodva.  

 

A közszolgálati adók családján belül az „m5” koncentráltan hangsúlyt helyez a 

minőségi, mennyiségi és széles palettájú tudásépítésre, kulturális gazdagodásra. 

Mindezeket 20:00 óra után, kiegészítve prémium színházi, zenei tartalmakkal, 

kortárs, klasszikus, független, art house filmekkel, animációkkal, sorozatokkal, 

gyártott magazinműsorokkal. 

 

A közmédia közönségének körében az utóbbi évtizedekben is jelen voltak azok a 

nézők, akik fogékonyak e tartalmak iránt, önálló tematikus csatorna hiányában 

azonban csak kevésbé nézett műsorsávokban és különböző csatornákon 

találkozhattak ezekkel a tartalmakkal. Kulturális műsort például csak a késő 

esti műsorsávban, színházi közvetítést, koncertet – egy-két kivételtől eltekintve – 

szintén csak késő esti, vagy a hétvégén délelőtti műsorsávban, irodalmi műsort 

és egyéb tematikus magazinokat pedig a kevésbé nézett műsorsávokban és 

csatornákon láthattak a nézők. Mindez szakmailag igazodott a korábbi 

évtizedekre jellemző nagy, vegyes kínálatú csatornák műsorstruktúra kialakítási 

szemléletéhez.  

 

A nézettségi adatok szerint ezeknek a műsoroknak megvolt és ma is megvan a 

stabil nézői bázisa, akkor is, ha olykor csoport- és rétegközönségről, olykor pedig 

szélesebb nézői rétegről beszélünk. Így nemcsak a közmédia csatornák 

profiljainak jobb beazonosíthatósága és a tematikus csatornák iránti növekvő 

igény indokolja az „m5” létrehozását, hanem a nézői szokások is.  

 

Az „m5” csatorna tervezett indulási időpontján, azaz 2016. szeptember 18-án 

teljes, 24 órás struktúrával indul el, közép- és hosszútávra egyaránt definiált 

stratégiával. A közeljövőben minden magyar ember számára, kiemelten az 

érettségire készülő diákok részére országszerte és határokon túl is ingyenesen 

elérhető lesz az edukációs, ismeretterjesztő és kulturális csatorna. 

 

Az internet-penetráció szempontjából Magyarország az európai középmezőnyben 

helyezkedik el, viszont a háztartások tévékészülék-ellátottsága ennél jóval 

magasabb. Emiatt a legszegényebb rétegeket (akiknek kiemelten szükségük 

lenne tudásuk növelésére) ma még jelentős részben csak televízión keresztül 

tudja elérni a közmédia.  

 

Az iskolai oktatásban a lassabban haladó diákok felzárkóztatásához a szülőknek 

külön erőfeszítéseket kell tenniük, ez pedig jelentős versenyhátrányt jelent a 
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tudásalapú társadalom kialakításában, főleg a kevésbé tehetős társadalmi 

rétegek esetében. Ezen kívül a magyar társadalomra jellemző, hogy – európai 

összehasonlításban – nagyon kevés az idegen nyelvet beszélők száma. A 

nyelvtudás, vagy annak hiánya nem csak a későbbi munkalehetőségek 

megszerzésébenben játszik szerepet, hanem az új információforrások lehetőségét 

is kiszélesíti. 

 

 

2. 3. A szolgáltatás részletes leírása 

 

2. 3. 1. Tartalom 

 

A) Tematika 
 

Ismeretterjesztő tartalom – magyar és európai tudomány, történelem, kultúra, 

kreatív ipar. 

 

Edukációs tartalom – érettségi tantárgyak, nyelvleckék, általános iskolai 

tudásanyag elmélyítése, a magyar történelem, nyelv, zene, vizuális művészetek 

összefüggéseinek feltárása, közösségi felnőttképzés. 

 

Művészeti tartalom – kulturális ajánló műsor, magazinműsorok (képzőművészet, 

komolyzene, vizuális művészetek, színház), irodalmi adaptációk, nagy képírók 

klasszikus művei, európai fesztiváldíjas filmek, színházi és opera közvetítések, 

művész portrék, műalkotásokat születésének bemutatása, napi élő kulturális 

kerekasztal beszélgetések a magyar kultúra meghatározó alakjaival.  

 

 
B) Műsorstruktúra  
 

Time Share csatorna 

 

00.00-tól 14.00-ig ismeretterjesztő tartalom 

Célcsoport: 35+    Core néző: 40–65 

 

14.00-tól 19.30-ig edukációs tartalom  

Célcsoport: speciális 14+ (és 30+)  Core néző: 30–50 

 

19.30-tól 24.00-ig művészeti és kulturális tartalom 

Célcsoport: 35+    Core néző: 40–65 

 

 
C) Oktatási tartalmak 
 

Az „m5” szélesen értelmezi az oktatást, így nem csak az iskolai rendszerű 

oktatást, hanem az élethosszig tartó tanulást is támogatja tartalmaival. 

Kifejezetten az iskolai rendszerű tanítást támogató tartalmaknál segíteni kívánja 

a tanárok, a diákok és a szülők munkáját.  
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Diákok: 14–18 korosztály érettségi felkészítő matematika, történelem, magyar, 

fizika, biológia, kémia és informatika tantárgyakból.  

A 10–14 éves korosztály számára az általános iskolai tananyag elmélyítését 

szolgáló, saját gyártott, a tananyagot összefüggéseiben taglaló, élmény dús 

ismeretszerzést támogató napi műsor.  

 

Nyelvleckék – angol, német, francia, spanyol, orosz, olasz napi nyelvórák, illetve 

eredeti nyelven sugárzott sorozat, választható magyar vagy angol felirattal, a 

beszélt nyelvi szövegértés gyakorlására. 

A magyar kulturális és tudományos örökség értékeit összefüggésekben, 

kontextusban bemutató műsor a téma kiemelkedő képviselőinek 

szupervíziójában. 

Játékos ismeretszerzés a legkisebbnek 6–10 éves korig. 

Élethosszig tartó tanulás, közösségi felnőttképzés. 

 

Tanárok: a BBC Click című műsorához hasonlóan az olyan új alkalmazások és 

weboldalak, digitális tananyagok vagy egyéb nemzetközi és hazai tudástárak 

bemutatása, melyeket alkalmazhatnak a tanítás során. Ebben segítségre lehet a 

Microsoft Innovatív Pedagógus programja (http://tanarblog.hu). 

 

Szülők: motivációs segédletek, hogyan vegyék rá vagy segítsék gyermekeiket a 

tanulásban. Milyen oktatást, otthoni tanulást segítő módszerek vannak?  

 

Érettségi felkészítő: 

Matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, kémia, biológia és 

informatika szerepel a programban.  

Emellett az előadásban felhasznált infógrafikák, animációk, egyszóval a digitális 

tananyag kezelése később elérhetővé válik az „m5” digitális felületén. A műsor 

alatt/után az előadó behivatkozhat online kiegészítőket. Az előadás végén 

megjelennek a tananyaghoz kapcsolódó egyéb online tartalmak, amelyek az 

„m5online” platformon elérhetőek. 

 

Egyéb edukációs tartalmak: 

A magyar irodalomra, történelemre, művészetekre, a magyarok cselekedeteire 

koncentráló korszerű, új sorozatok nem készültek az elmúlt időben. Ezt a 

feladatot vállalja az „m5” csatorna. 

Az edukációs tartalmak között magyar kulturális és tudományos örökség értékeit 

összefüggésekben, kontextusban bemutató napi műsor sorozat lesz elérhető. 

A 10–14 éves korosztály számára az általános iskolai tananyag elmélyítését 

szolgáló, saját gyártott a tananyagot összefüggéseiben taglaló, élmény dús 

ismeretszerzést támogató napi műsorok kerülnek képernyőre. 

A „Mindenki Akadémiája” egy napi, 26 perces műsorszám, amelyben magyar 

tudósok, kutatók, szakemberek személyek adnak elő szakterületük érdekes 

szegmenséről. Nem csupán szóbeli prezentáció, hanem modern vizuális 

megoldással – videomapping – szemléltetik mondanivalójukat, közönség előtt.  
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D) Kulturális és ismeretterjesztő tartalmak 
 

Az „m5” csatorna a korszerű ismeretterjesztést és oktatást tűzte ki céljául, 

beleértve a magaskultúra bemutatását is. Így ezen a csatornán kaphatnak helyet 

a magyar, európai és nemzetközi dokumentum- és ismeretterjesztő filmtermés 

legfrissebb produktumai a műfaj klasszikusai mellett. Így például a Magyar 

Média Mecenatúra program alkotásai, a BBC nemzetközi sorozatai, az európai 

közszolgálati csatornák műsorai, nemzetközileg ismert és elismert csatornák 

kiemelkedő produkciói jelennek meg a csatornán. 

 

A kulturális programok nem létezhetnek a filmművészet klasszikusai és a 

legfrissebb művészfilmek nélkül. E kettő bemutatására törekszik az „m5” 

csatorna dedikált esti sávokban, így elérhetővé téve e műfajokat az érdeklődő 

nézők számára. 

 

Emellett a közmédia egy – a gyermekeknek és fiataloknak is elérhető – 

műsorsávban az irodalmi adaptációk alapján készült filmek, sorozatok 

elhelyezésével teszi teljessé a kínálatot (pl. a magyar klasszikusokat feldolgozó 

filmekkel, Shakespeare-drámák bemutatásával). 

 

A vásárolt tartalmak között a legmagasabb színvonalú európai ismeretterjesztő 

műsorok (a BBC, ORF, ZDF, Arte, RAI stb. csatornákon) új szériái is elérhetővé 

válnak az érdeklődő közönség számára. 

 

A 19.30-kor induló kulturális sávot a napi kulturális Híradó és Vers indítja. 

 

Hétfőtől péntekig heti egy alkalommal kulturális magazinműsorokkal jelentkezik 

a csatorna: vizuális művészeti, előadó művészeti, zeneművészeti, tárgykultúra és 

irodalmi magazin formájában. 

 

 
E) Művészeti tartalmak 
 

A nemzeti és kiemelkedő művészeti intézmények repertoárjából rögzített, illetve 

a közmédia archívumában fellelhető opera, balett, színház, komolyzenei 

koncertek, előadások dedikált sávban állnak a közönség rendelkezésére. 

 

A magyar és európai filmművészet nagy képíróinak klasszikus alkotásai, az 

európai rangos filmfesztiválok nyertes alkotásai naponta teret kapnak az „m5” 

műsorán. 

 

Legyen szó filmalkotásról vagy színházi, opera, balett előadásról, koncertről az 

„m5” szándékai szerint nem engedi el a néző kezét. Ezen műsorok előtt olyan 

releváns információkat tartalmazó mini műsorok, „névjegyek” jelennek meg, 

melyek a magyar piacon egyedülálló módon segítik a befogadást, „helyzetbe” 

hozzák a nézőt. 
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Hétfőtől péntekig jelentkező napi kulturális kerekasztal beszélgetés kerül a 

képernyőre. 

 

A hét végén, élő kulturális ajánló műsor kalauzolja az érdeklődőket a 

rendezvények, tárlatok, előadások közt. 

 

Az egyes, kulturális feladatot ellátó nemzeti intézményeink 26 perces heti 

műsorokkal jelentkeznek. 

 

A jelenleg a Duna TV műsorán szereplő kulturális magazinok, portrék 

megtalálhatják helyüket az „m5” műsorfolyamában: MMA portrék, Magyar 

krónika, Nagyok stb. kiemelt idősávban, a kora esti órákban is elérhetővé válnak. 

 

 
F) Találkozási pontok 
 

Minden csatornán szükség van olyan, napi rutinba építhető tartalmakra, melyek 

találkozópontként működnek a csatorna célközönségénél, ezáltal 

hozzájárulhatnak a nézői szokások kialakulásához. 

 

A csatorna szerkesztéséről általánosságban is elmondható a jól beazonosítható, 

könnyen megtanulható/megszokható, sávos szerkesztés. 

 

A csatornának szüksége van évente 1–2 alkalommal megrendezendő olyan egyedi 

eseményekre, rendezvényekre, műsor-sorozatokra, amelyek hozzáadott értékként 

egy-egy időszakra beszédtémává teszik a csatornát, így újabb és újabb nézőket 

tudnak az „m5” közösségébe behívni.  

 

 

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

 

Az újonnan indítani tervezett „m5” csatorna elsődlegesen ismeretterjesztő, 

oktatási és kulturális tematikájú műsorszámokkal kívánja megszólítani a 

társadalom e témák iránt érdeklődő rétegét. A Közszolgálati Médiaszolgáltató 

vezérigazgatója által benyújtott leírás 4.1. pontjában foglaltakra figyelemmel a 

csatorna a közszolgálati médiaszolgáltatás törvényi céljait megfogalmazó 

rendelkezések (Mttv. 83. § (1) bekezdés) közül elsődlegesen az alábbiak 

megvalósítására törekszik: 

− a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, 

amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő 

csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni (Mttv. 83. § (1) bekezdés a) pont), 

− a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv 

ápolása, gazdagítása (Mttv. 83. § (1) bekezdés b) pont), 

− a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődését, érdeklődését szolgáló, 

ismereteit gazdagító műsorszámok, valamint a gyermekvédelem céljait 

szolgáló ismeretterjesztő, felvilágosító műsorszámok közzététele (Mttv. 83. 

§ (1) bekezdés h) pont), 
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− oktatási és ismeretterjesztő feladatok ellátása, az új tudományos 

eredmények bemutatása (Mttv. 83. § (1) bekezdés i) pont), 

− Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek 

társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok 

bemutatása (Mttv. 83. § (1) bekezdés k) pont), 

− Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő 

nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára (Mttv. 

83. § (1) bekezdés l) pont). 

 

A médiaszolgáltatás az egyetemes és nemzeti kulturális örökséget feldolgozó 

műsorszámok közvetítésével a magyar nemzeti kultúra sokoldalú és tárgyilagos 

bemutatását célozza. A csatorna igyekszik hozzájárulni a társadalom 

műveltségének, tudásának gyarapításához, az oktatás és a közművelődés 

eredményességéhez. Az oktatási tematikájú műsorok, többek között a tudomány 

eredményeinek bemutatásával, az idegen nyelvek tanulásának elősegítésével, az 

oktatásban történő részvétel lehetőségével, aktuális tananyag 

többletinformációkkal való ellátásával, illetve az idősebb korosztály ismereteinek 

frissítésével, bővítésével kíván eleget tenni az említett törvényi céloknak. Az 

oktatással járó feladatok, a széleskörű ismeretek átadása azért is kiemelten 

fontos közszolgálati cél, mivel ennek révén a társadalom valamennyi rétege 

megszólítható, a tanulási lehetőség biztosítása pedig nyilvánvalóan 

össztársadalmi érdeknek minősül. 

 

Ehhez hasonlóan, a kultúra közvetítése is számos ponton kapcsolódik a közmédia 

egyéb törvényi feladataihoz, célkitűzéseihez, a vele szemben támasztott alapvető 

elvekhez: erőteljesen hozzájárul a társadalmi kohézió, az eltérő társadalmi 

csoportok és közösségek közötti kölcsönhatás erősítéséhez. 

 

A megszólított közönség igen széles köre, a műsorok tartalma, illetve azok 

várható (nézőkre gyakorolt) hatása alapján az indítani tervezett „m5” csatorna 

megfelel a közszolgálati médiaszolgáltatással szemben támasztott alapvető 

követelményeknek. 

 

 

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

 

A tematikus csatornák, azon belül az ismeretterjesztő csatornák közönségének 

speciális elvárása, hogy saját maga számára érdekes, tanulságos vagy lényeges 

információkat hordozó televíziós tartalmakhoz jusson hozzá, téve mindezt olyan 

formában, amely megfelel a jelenlegi legmodernebb televíziós feldolgozási 

követelményeknek.  

 

A tematikus csatornák sikeres műsorainak legfőbb tematikai jellemzői: nagy 

érdeklődésre számot tartó témák feldolgozása új szempontok alapján; életviteli 

csoportokra, szakmákra jellemző „titkos” tudás megosztása; különleges, ritkán 

látott helyszínek, emberek, módszerek, események közel hozása stb. 
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A tematikus csatornák sikeres műsorainak legfőbb általános formátumjellemzői: 

nézői figyelem és feszültség fenntartása az egyes részekben; a témához illeszkedő 

professzionális fényképezési, világítási és vágási technikák kreatív használata; 

előre kidolgozott dramaturgia alkalmazása; sztárok, közszereplők bevonása az 

egyes epizódokba; ismert műsorvezető személyiségekre épülő sorozatok stb. A 

technikai jellemzőket tekintve ma már csak a többkamerás, különleges 

beállításokkal fényképezett (pl. GoPro, drón), professzionálisan rendezett, a 

legmagasabb technológiai színvonalon kivitelezett műsorok képesek nézőt 

vonzani ezen a piacon.  

 

A potenciális nézőközönség már több mint egy évtizede a hasonló jellemzőkkel 

rendelkező műsorokhoz szokott, ez a nézők igényszintje, ezeket a formátumokat 

és feldolgozási módokat keresi. Ezért a közmédia ismeretterjesztő, edukációs és 

kulturális csatornájának sikeressége érdekében már a tervezés időszakában 

számolni kell ezekkel a formai és technológiai jellemzőkkel. Az „m5” 

ismeretterjesztő, edukációs és kulturális csatorna a médiapiacra jellemző 

általános gyártási színvonalon képes új, eddig nem látott vagy kevésbé ismert, de 

a magyar nézők számára fontos tartalmakat előállítani és bemutatni. A közmédia 

technikai szakember gárdája, a belsős szerkesztők és tartalmi munkatársak, 

valamint a rendelkezésre álló technikai eszközök és technológiák lehetővé teszik 

a megfelelő gyártási színvonalú, a nézői igényekkel összhangban álló műsorok 

elkészülését.  

 

 

2. 3. 4. A szolgáltatás tervezett és várható hatása a közönségre 

 

Az „m5” csatorna a legszélesebb réteget kívánja megszólítani, akik érdeklődnek a 

minőségi oktatási, ismeretterjesztő és kulturális tartalmak iránt.  

 

A magyar médiapiac tematikailag egysíkú ismeretterjesztő kínálatába új 

színeket szeretne hozni a csatorna saját gyártású műsoraival és vásárolt 

tartalmaival. Az „m5” kulturális műsorai együttműködésben készülnek a fontos 

hazai kulturális intézményekkel, koncerthelyekkel, színházakkal, múzeumokkal 

és egyéb bemutató és alkotó szervezetekkel, intézményekkel. Ezért az a 

kulturális repertoár, amelyet az „m5” képes a magyar médiapiacon megjeleníteni, 

egyedülállóan gazdag, széles körű és mély merítésű lesz. Az „m5” olyan 

minőségben szeretné elvinni a nézők otthonába a kultúrát, amely azokat is 

megszólítja, akik nem potenciális nézői egy kulturális csatornának. Az „m5” 

műsoraival a hazai kulturális élet összes szereplőjét, az alkotókat, a művészeket, 

az intézményeket és a közönséget is szeretné megmozgatni. 

 

Külön kell megemlíteni az „m5” edukációs tartalmait, amelyek új színfoltot 

jelentenek a hazai médiapiacon. A közmédia nemcsak törvényben előírt 

kötelezettségét akarja teljesíteni, amikor oktatási tartalmakat nyújt a diákok 

számára, hanem szeretne hozzájárulni az elmaradottabb régiókban élők 

felzárkóztatásához is. Az „m5” délutáni edukációs tartalmai elsősorban az 

általános és középiskolák diákjainak nyújtanak segítséget a különböző 

tantárgyak élményszerű elsajátításában, és az érettségire való felkészülésben.  
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Fontos megemlíteni, hogy az „m5”-ön megjelenő háromféle tartalomtípus szoros 

összefüggésben van egymással, és egyben egymásra is épül. A diákokat 

megszólító minőségi edukációs tartalmak egyúttal lehetőséget nyújtanak arra is, 

hogy ezt a jelenleg elsősorban nem a televíziót használó közönséget a közmédia 

bevezesse saját minőségi kulturális és ismeretterjesztő kínálatába. 

 

Azonban a csatorna kulturális hatása csak hosszabb távon érvényesül, azáltal, 

hogy olyan tudásanyagot tesz könnyen befogadhatóvá széles nézői réteg számára, 

amely azelőtt ingyenesen nem volt elérhető (és fizetős platformon sem volt sok 

próbálkozás). Ezek a tudásanyagok jellemzően nehezebben elsajátíthatóak és 

kevésbé élményszerűen tanulhatóak, a vizualitás és a mozgóképes dramaturgia 

alkalmazása viszont jelentősen könnyebbé és dinamikusabbá teszi ezeknek az 

anyagoknak a befogadását. 

 

Az „m5” edukációs tartalmainak népszerűsége annak függvényében alakul, hogy 

az általa nyújtott anyagok (pl. érettségi felkészítő, nyelvlecke) a fiatal célcsoport 

jelentős részének kiemelten fontosak lesznek-e.  

 

Az ismeretterjesztő és kulturális tartalmak nézettsége, mivel nem szórakoztató 

tartalomról van szó, az 1% piaci részesedés tartományában várható. (A legtöbb 

tematikus csatorna nézettsége ebben a tartományban található, pl. NatGeo, 

Discovery.) 

 

 

2. 3. 5. Nemzetközi standardoknak való megfelelés  

 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv (AVMS irányelv) a 

médiaszolgáltatások gazdasági szolgáltatás-jellege mellett kifejezetten kiemeli 

azok kulturális jelentőségét. Az uniós jogalkotó szervek a kulturális műsorok 

közösségépítő erejét hangoztatva, a kulturális sokszínűség fenntartását az 

egységes európai audiovizuális piac megteremtésének egyik zálogaként tekintik. 

A csatorna kulturális, oktatási és ismeretterjesztési témájú műsorai, illetve azok 

gyártása révén a magyar, ezen keresztül pedig az európai műsorgyártás 

támogatására is pozitív eredményekkel hat. 

 

Az Amszterdami Szerződéshez (1997) fűzött jegyzőkönyv (A tagállamokban 

történő közcélú műsorszolgáltatás rendszeréről) is 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. 

 



19 

Az indítani tervezett „m5” csatorna 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, művészeti vagy 

színházi események, előadások sugárzásával a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

ezen elvárásoknak is teljes mértékben meg kíván felelni. 

 

A csatorna kínálata összhangban áll a EBU 2007-ben kiadott minta-törvényében 

(Model Law) megfogalmazottakkal, amely a közszolgálati média műsorkínálata 

kapcsán szintén támogatja a nemzeti kultúra sokszínű és gazdag bemutatását, 

ennek révén elősegítve a társadalomban más – különösen európai – nemzetek 

kultúrái iránti ismereteket. 

 

 

2. 3. 6. A Közszolgálati Médiaszolgáltató stratégiájával való összefüggések  

 

A közmédia televíziós csatorna-portfóliójának kialakítása a külföldi trendeket is 

figyelembe véve történt 2015-ben. A főbb televíziós tendenciák szerint a nagy 

csatornáktól egyre több nézőt hódítanak el a tematikus csatornák. Ennek fő oka a 

fragmentálódott, diverzifikálódott, egyes témákra specifikusan fogékony 

közönség igénye. 

 

A közszolgálati cél hosszú távon csak úgy valósulhat meg, ha a közmédia a kisebb 

tematikus csatornákkal minél szélesebben képes lefedni a piacot, reagálva a 

nézői igényekre, kitekintve a külföldi közszolgálati médiaszolgáltatók best 
practice példáira. Emellett pedig a fő csatornával a legszélesebb nézői réteget 

célozza meg. Ennek értelmében a közmédia portfóliója a legszélesebb a magyar 

piacon, mivel tematikus – sport, hír, archív, ismeretterjesztő – csatornákat és 

általános csatornákat is kínál.  

 

Kiemelkedő stratégiai cél, hogy a közmédia a következő években a televíziós 

platformot illetően – az általános médiapiaci trendekkel némileg szembemenve, 

ha kis mértékben is, de – portfólió szinten képes legyen növelni elérését és 

nézettségét is. 

 

Az új nézői rétegek bevonása érdekében kiemelten fontos, hogy a közmédia ne 

csak kövesse a változásokat, hanem együtt haladjon a fejlődéssel, adott esetben 

megelőzze azt. Ennek érdekében a közmédia egyik legfontosabb stratégiai célja, 

hogy a 2017–19-es időszakban növekvő mértékben fordítsa figyelmét és 

erőforrásait a televíziós csatornaprofilok további tisztítására és erősítésére – amit 

éppen az „m5” létrejötte tenne lehetővé –, a fiatalabb közönség bevonására, 

valamint az online portfólió bővítése, az online megjelenés és gyártás irányába. 

 

Az online és applikációs piac térnyerése elkerülhetetlenné teszi, hogy a 

televízióra és rádióra évtizedeken keresztül építő közmédia az általa elérhető 

összes felületet együtt használja a lineáris felületek mellett. Ezt a típusú műfaji, 
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tematikai és technológiai bővítést, és nem utolsó sorban látókör szélesítést, 

szemléleti váltást markánsan indokolja a fogyasztói szokások erőteljes 

átalakulása. 

 

Külön kell hangsúlyozni, hogy az online tér felé történő hangsúlyeltolódás fontos 

eleme a közmédia oktatási, ismeretterjesztő és kulturális csatornája, az „m5” 

internetes felületének fejlesztése. 

 

A korcsoport médiafogyasztási szokásaira építve fontos, hogy az „m5” oktatási 

tartalmainak nagy része alapvetően online alapú, interaktív, és a 14–25 éves 

korosztály által használt applikációkra épüljön, a tartalomnak pedig csak 

bizonyos részei jelenjenek meg a „hagyományos” műsorszolgáltatás formájában. 

 

Ugyanakkor az „m5” televíziós csatorna ezt kiegészítve a világszínvonalú magyar 

ötletekről, kreativitásról, a hazai kulturális és tudományos életről is hírt ad 

mindenki számára, aki keresi a minőségi ismeretterjesztő tartalmat a 

televíziózásban.  

 

Az „m5” létrehozása és a brandépítés egyetlen célt szolgálnak: megtartani a 

meglévő, és elérni azokat az új nézői-hallgatói-felhasználói rétegeket, akik 

nyitottak a közmédia szolgáltatásai iránt, hogy a sokszínű, konkrét értékeket 

közvetítő és szimbolikus tartalommal is bíró hazai közszolgálati márkákat a 

sajátjuknak érezzék. Stratégiai cél, hogy a jövőben minden jelentősebb nézői 

réteg – köztük az egyetemre készülő fiatalok, a minőségi ismeretterjesztés és 

kultúra iránt fogékony nézők – a saját márkarepertoárjában tudjon egy vagy több 

közszolgálati márkát.  

 

 

2. 3. 7. A választott terjesztési platform indokainak ismertetése  

 

A lineáris audiovizuális (televíziós) platform elsődleges létrehozását a szinte 

teljes lefedettsége indokolja. Semmilyen más eszköz nem képes ilyen széles 

közönségnek ingyenesen lehetővé tenni a hozzáférést az oktatási, a kulturális és 

az ismeretterjesztő tartalmakhoz.  

 

Ezt az elérést kiegészítik az online felület adta lehetőségek, és az ott megjelenő 

műfaji- és választékgazdagság. A televíziós csatorna ingyenes hozzáférhetőségét 

a médiatörvény (Mttv.) biztosítja (a must carry-szabályok révén), a vételhez a 

háztartásokban már jelenlévő technikai háttér szükséges. 

 

A hagyományos televíziós megjelenés mellett fontos, hogy a technikailag 

fejlettebb eszközökkel rendelkező szegmenshez is el tudjanak jutni a közmédia 

tartalmai. Ez a csoport kevésbé használja a televíziókészüléket, az ennek 

használatára fordított idejük évről évre csökken, ellenben a digitális eszközök 

által biztosított lehetőségeket is figyelembe véve a képernyő előtt töltött összes 

időtartam nő (sőt, a fiatal célcsoportnál a legmagasabb).  
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Sarkalatos a szolgáltatás multiplatform jellegének kialakítása, a többi képernyő 

(mobil, laptop, tablet stb.) interaktivitásának is nagy szerepet adva. Első 

lépésben a televíziós tartalmakat kell elérhetővé tenni online és mobil 

applikációs felületeken, a későbbiekben ezt a bázist lehet arra használni, hogy a 

paletta gamification (játékosítás) eszközökkel bővüljön. A játékosított 

projektekben olyan applikációk készülnek, amelyek a tudásanyagot egy játék 

szabályrendszerébe ágyazzák, így a tudás elmélyítéséhez szükséges 

ismétlésszámot érdekes, játékos feladatok megoldásával egy játékfolyamatban 

sajátíthatja el a fogyasztó.  

 

Ezek után az online és social media felületeken (mobil applikáció is) kialakítható 

egy olyan csoport, ahol az érdeklődők/tanulók a problémáikat közösen oldhatják 

meg. (Ez a közösségi problémamegoldás a játékosításban is megjelenik.) A közös 

problémamegoldás a fiatalabb korosztálytól már nem idegen (Facebook-

környezetben nőttek fel) és a későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésük 

szempontjából is kiemelten fontos, hogy a csapatmunka ismerős legyen 

számukra. 

 

 

2. 3. 8. Elérés  

 

A csatorna nézettsége a tematikus csatornákra jellemző 1%-os nagyságrend körül 

várható, a műsorterjesztők általi továbbítási kötelezettség miatt gyakorlatilag az 

ország egész területén (ingyenesen) elérhető, és a közszolgálati csatornáknak 

alapbeállításként a csatornasorrend első helyeire való tétele szintén hozzájárul a 

magasabb nézettséghez. A nézettség a tematika kötöttsége miatt valószínűleg 

stabil marad, sem jelentős csökkenés, sem növekedés nem várható, kivétel, ha a 

csatorna bizonyos műsorsávjaiban a szórakoztatóbb tartalmak felé nyit. 

 

A közmédia jelentős 50+ portfóliójában az oktatási és kulturális csatorna új 

nézők belépését eredményezi, mivel ez a terület inkább a fiatalabb korosztálynak 

fontos és hasznos. Ez a korcsoport az m4 kivételével nehezen elérhető, az m2 a 

még fiatalabbakat (4–12), a többi csatorna az idősebb (50+) korosztályokat éri el. 

 

 

2. 3. 9. A médiapluralizmus vizsgálata és növelése  

 

A csatorna kínálatával a közmédia – a Közszolgálati Kódexben is kifejezetten 

említett – kulturális felelősségvállalásának kíván még hatékonyabban eleget 

tenni, a piaci alapon működő (kereskedelmi) médiumok által kevésbé támogatott 

kulturális, ismeretterjesztő, oktatási témájú műsorok közvetítésével. Az ilyen 

tematikájú műsorszámok számára a kereskedelmi média jóval kevesebb 

megjelenési felületet biztosít a nagyobb nézettséget vonzó, és így a tisztán piaci 

alapon működő szolgáltatók által jobban preferált tartalmakkal szemben. 

 

Az „m5” csatorna a piac által nem szolgált rétegek kiszolgálását, illetve – 

gazdasági érdekeikre tekintettel – nem kifejezetten preferált tartalmak 

támogatását kívánja ellátni. Amint az a piaci környezet ismertetése kapcsán a 



22 

korábbiakban is olvasható volt (ld. 2.1.2. pont), a hazai televíziós médiapiaci 

kínálatban az ismeretterjesztő csatornák alapcsomagban nem érhetőek el, 

számuk is kevés, tematikájukban pedig alapvetően a szórakoztató 

ismeretterjesztésre törekednek. 

 

A csatorna a társadalom felől érkező igények kielégítése mellett a médiapiacon 

jelen állapotban széles körben nem elérhető tartalmakat kíván hozzáférhetővé 

tenni. Az ismeretterjesztés mellett így a közmédia elengedhetetlennek tartja az 

oktatási, kulturális célokat szolgáló műsorok gyártásának, közvetítésének 

elősegítését. A jelen állapotban a piacon nem elérhető tartalmak „pótlásával” a 

közmédia sokszínű tartalomkínálat követelményét igyekszik támogatni, a látható 

igényeket is szem előtt tartva. A hiánypótló jellegű műfajok képernyőre tűzését 

vállaló csatorna a közönség igényeinek szolgálata mellett – a jelenleg elenyésző 

mennyiségben képernyőre kerülő oktatási, kulturális műsorok gyártásával 

foglalkozók lehetőségeinek támogatásával – a szerkesztői verseny növelését is 

segíteni kívánja. 

 

 

2. 3. 10. A megcélzott közönség  

 

Az „m5” csatorna többféle közönségréteget többféle idősávban szeretne 

megszólítani (time share struktúra). 

 

m5 – Broadcast  
Time Share csatorna 

00.00-tól 14.00-ig ismeretterjesztő 

Célcsoport: 35+    Core néző: 40–65 

14-től 19.30-ig edukációs tartalmak  

Célcsoport: speciális 14+ (és 30+)  Core néző: 30–50 

19.30-tól 24.00-ig művészeti és kulturális műsorok 

Célcsoport: 35+    Core néző: 40–65 

 

Az edukációs tartalmak elsődleges közönsége az általános iskola felsős, illetve a 

középiskolás korosztály. Az ő esetükben fontos cél a tananyag élményszerű, 

dramatizált, friss, technológiai szempontból modern feldolgozása, amely 

hozzásegíti a fiatalokat a tananyag egyes elemeinek konkrét 

hasznosíthatóságához, és a nehezebben hozzáférhető tudás megkedveléséhez, 

illetve a tudásátadás megismeréséhez. Nem utolsósorban az „m5” konkrét 

segítséget kíván nyújtani az érettségi előtt állóknak a tanulási módszerek 

bemutatásával, nyelvleckéivel, és humán, illetve reál tanóráival. A 14–18-as 

korcsoport médiahasználati szokásai jelentősen eltérnek a hagyományos, 

televízió alapú fogyasztástól. Ez a közönségréteg legnagyobb részt online 

oldalakon és a közösségi média felületein tölti szabadidejét, ezért célzott 

kampányokkal leginkább itt érhetőek el.  

 

A most elérhető kulturális és ismeretterjesztő csatornák elsődleges fogyasztói 

bázisában felülreprezentált a községben, kisvárosban élő, érettségizett vagy 

szakmunkás képzettségű néző, 35–39, 40–49 és az 50–59 korcsoportok jelennek 
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meg szignifikánsan, illetve ha nem is ilyen markánsan, de egyes csatornáknál 

képviselteti magát a nagyvárosi, felső végzettségű néző is. Ezek a nézői csoportok 

jelen voltak a közmédia közönségének körében, azonban a hazai médiapiacnak a 

2000-es években történő nagymértékű átalakulásával egy részük kereskedelmi 

csatornák nézője is lett. Később pedig a tematikus ismeretterjesztő csatornák 

számának növekedésével, műsorkínálatuk bővülésével inkább keresték a 

számukra fontos tartalmakat azokon a csatornákon. Stratégiailag fontos cél, 

hogy a közmédia ezeket a nézőket újra jelentősebb számban a közönségének 

körében tudja. Mivel e célcsoport időbeosztása eltér az edukációs célcsoporttól, 

ezért indokolt a csatorna time share struktúrájának kialakítása.  

 

Az „m5” csatorna legfontosabb márkajellemzője, hogy élményszerűen, 

közérthetően nyit kaput és mutat utat minden érdeklődő számára a tudáshoz, a 

műveltséghez, a szélesebb, nyitottabb, kreatívabb gondolkodás eléréséhez.  

 

Mindkét célcsoportban jelentős az internethasználat és a technológia elterjedése, 

amelyek alternatívát, de egyben kiegészítő lehetőségeket is nyújtanak a 

televíziós műsorok számára. 

 

 

2. 3. 11. A médiapiacon elérhető más szolgáltatásoktól való eltérés  

 

Az „m5” csatorna karakteres, egyedi tematikával és exkluzív műsorkínálattal 

rendelkező tematikus csatorna, amely kiegészíti a közmédia csatorna-portfólióját. 

Az „m5” brand jól felismerhetőségét saját tematikus műsorkínálatának 

egyedisége és a csatorna fiatalos, kreatív, intelligens, friss arculata határozza 

meg. A nézők számára ma már elsőrendű fontosságú, hogy az általuk választott 

márkában megtalálják azokat a kulturális kódokat, életviteli jellemzőket, érzelmi 

üzeneteket, amelyeket a márkahűség kialakítására késztetik őket.  

 

Az oktatás és kultúra terjesztése tipikusan olyan terület, amelyet kereskedelmi 

alapon senkinek sem éri meg felvállalni, viszont társadalmi jelentősége óriási. A 

kulturálisnak és ismeretterjesztőnek nevezett csatornák (vagy akár piaci 

termékek) ennek csak a szórakoztató aspektusát szolgálják ki, így egy szélesebb 

spektrumban működő csatorna, mint az „m5”, olyan tartalmakat nyújt a 

nézőinek, amelyeket máshol nem (vagy csak nagy nehézségek, keresés árán) 

tudnának elérni.  

 

A kereskedelmi ismeretterjesztő csatornák fentiekben bemutatott, tematikailag 

egyoldalú műsorkínálatával szemben az „m5” európai és magyar választéka 

hiánypótló szerepet tölt be a magyar médiapiacon. 

 

Egy ilyen csatorna mindenképp egyedi és társadalmi hasznossága miatt a 

közszolgálati televíziózás egyik legértékesebb darabja lehet. 

 

  

2. 3. 12. Várható költségek, ár/érték arány  
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Az „m5” csatorna indításához, tekintettel arra, hogy a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató – a feladatainak ellátásához támogatást nyújtó MTVA 

kapacitásaival kiegészülve – hat televíziós csatorna működéséhez rendelkezik 

infrastruktúrával, nincs szükség jelentős beruházásra. Csupán az 

adáslebonyolító rendszerhez több kisebb eszköz, valamint szoftver beszerzésére 

volt szükség. Ezek bekerülési értéke nettó 85 millió forintot tesz ki.  

 

Az „m5” csatorna indulásával a műsorszolgáltatási költségek növekedésével lehet 

számolni, de ez az összeg alatta marad az egy csatornára jutó költségek 

átlagának; a háttérbázishoz kapcsolódó költségek növekedése nem várható. A 

csatorna indulásának költségei a többi csatorna költségeire nincsenek hatással. 

Éves szinten az „m5” csatorna költségei 5 543 millió forintban határozhatóak 

meg. A költségek megoszlása az alábbi: 

 

 
 

1. ábra – Az „m5” költségeinek áttekintése 

 

A költségek legnagyobb részét a műsorgyártási költségek teszik ki, éves szinten 

4 078 millió forintot. A második legjelentősebb költség a műsorterjesztés költsége 

1 062 millió forint értékben. Az „m5” csatornához allokálni tervezett belső humán 

kapacitás költsége a járulékokkal együtt 404 millió forintot tesz ki. Mivel az 

MTVA-nál rendelkezésre állnak a műsorgyártás műszaki feltételei, ezért itt 

többletköltséggel nem kell számolni.  

 

A csatorna jellegére tekintettel releváns összehasonlítás az m2 és a Duna TV 

esetében lehetséges.  

 

  

2016.

08.01-12.31 2017

Műsorgyártás 1 428 4 078

Külső 944 2 925

Belső 327 799

Film 157 354

Műsorterjesztési költségek 442 1 062

Műszaki költségek 0 0

HR költségek 118 404

Összesen: 1 989 5 543

M5 költségek nettó

                                  millió forint
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2. ábra – Az „m5” direkt költségei az m2-höz és a Duna TV-hez viszonyítva 

 

Az „m5” direkt költségei az m2 költségeinek több mint a kétszeresét, míg a Duna 

TV költségeinek 56%-át teszik ki.  

 

Az egy adáspercre jutó költségek is hasonló eredményt mutatnak. 

 

 

 

 
 

3. ábra – Egy adáspercre jutó költség az „m5”, m2 és Duna TV csatornákon 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató rendelkezik a szolgáltatás indításához 

szükséges infrastrukturális háttérrel. További beszerzések, intézkedések nem 

indokoltak. 

 

A költségek fedezeteként a közmédia-rendszer költségvetési és kereskedelmi 

bevételei szolgálnak. A kereskedelmi bevételtől 2016-ban még nem várható 

bővülés, tekintettel a valamennyi csatornára érvényes televíziós reklámfelület 

értékesítési szerződésre. 
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2. 4. A javaslat összefoglalása 

 

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

kapcsán  

 

Az „m5” csatorna indulásával kapcsolatban fontos szempont, hogy a nyári 

promóciós és reklámkampány után szeptemberre minden érintetthez, minden 

potenciális nézőhöz eljusson az új csatorna híre.  

 

Cél, hogy az indulást követő egy évben az „m5” fokozatosan, a célközönség 

igényeiből kiindulva tudjon építkezni mind a televíziós, mind az online felületen, 

ennek a folyamatos fejlesztésnek az eredményeképpen pedig 2017 szeptemberére 

meghatározó szereplőjévé váljon az ismeretterjesztő csatornák versenyében 

Magyarországon. Ezt egyrészt új, exkluzív, eddig a magyar piacon nem látott 

vásárolt tartalmai, másrészt a közmédia saját gyártású műsorai révén tudja 

elérni, valamint a célközönség számára vonzó csatorna-brand kialakítása által. 

Fontos elvárás, hogy a tanulásban résztvevőket – tehát a diákokat, a tanárokat 

és a szülőket is – nemcsak műsorai, hanem különböző online és offline 

vetélkedők, versenyek és kampányok által is meg tudja szólítani és egyre jobban 

be tudja vonni az „m5” közösségébe, azt az üzenetet közvetítve, hogy a tudás és a 

tudásátadás élmény.  

 

Fontos célkitűzés ezen kívül az is, hogy az „m5” csatorna indulása és működése 

megmozgassa a tudásátadásban érintett összes intézményt, szervezetet, civil 

kezdeményezést.  

 

Az „m5” középtávon (három éven belül) nemcsak a legnézettebb magyar 

ismeretterjesztő csatorna kíván lenni, hanem a magyar kultúra, műveltség és 

tudás megőrzésének és átadásának egyik legfontosabb intézménye, amelynek 

kreatív, minőségi műsorain generációk nőhetnek fel.  

 

 

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

 

A leírásban bemutatott „m5” csatorna országos vételkörzetű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás, amely az Mttv.-ben biztosított előírásoknak 

köszönhetően (must carry-szabályok, 74. § (1) bekezdés) a meglévő technikai 

feltételek mellett ingyenesen hozzáférhető szinte valamennyi magyarországi 

háztartásban. A tematikus csatorna tartalomkínálata az oktatás, kultúra, 

valamint az ismeretek bővítését szolgáló műsorok iránt érdeklődő rétegek 

igényeit igyekszik kielégíteni, ennek következtében valamennyi korosztály 

számára hasznos és értékes információval szolgálhat. A műsorok készítésébe a 

közmédia a tervek szerint a fiatal korosztályt is igyekszik bevonni, ennek révén 

még közelebb hozná az átadni kívánt információkat a közönséghez. 
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A fentiekben ismertetett tartalomkínálat a tudás megszerzése mellett, a 

kulturális örökség megőrzésén túl annak gazdagítását is szolgálja, a jelenlegi 

piaci körülmények között kevésbé szolgált kulturális igények is kielégítést 

nyernek. Számos műsortípus (pl. színházi közvetítés) jelenleg nem – vagy csak 

nagyon elenyésző mennyiségben – érhető el hazánkban, a társadalom kultúra 

iránt kifejezetten érdeklődő és fogékony rétegeinek számára a tartalomkínálat e 

metszete vitathatatlan értékkel bír. Ugyanez mondható el az oktatás kérdéseivel 

foglalkozó műsorokról, annyi eltéréssel, hogy e tartalom célközönsége nem alkot 

a társadalmon belül elkülönült réteget, hiszen – amint említésre került – 

valamennyi korosztályt meg kíván szólítani, az ismeretek bővítésének igényével. 

 

A kulturális hagyományok megőrzése, a széleskörű ismeretek megszerzése által, 

a szórakozás eszközével élve megvalósulhat a közvélemény tájékozottságának 

növelése, a tudatos, felelős és tájékozott állampolgárok végső soron a 

demokratikus folyamatok aktív részeseivé válhatnak. A szolgáltatás 

tartalomkínálata így a közszolgálati médiaszolgáltatással szemben támasztott 

törvényi követelményekkel, alapelvekkel összhangban áll, annak készítésébe a 

fiatalkorúak szerepeltetésével a „társadalmi részvétel” is megvalósul, egyes 

műsorokat így még inkább magukénak érezhet a közönség. 

 

 

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

 

A médiaszolgáltatások hazai piacán jelenleg nem működik az „m5” csatorna 

tematikájához hasonló, kizárólag a kultúrával, oktatással, ismeretterjesztéssel, 

és művészettel (egyszerre, egymás mellett) foglalkozó műsorszámokat közvetítő 

lineáris audiovizuális szolgáltatás. A csatorna országos vételkörzete, ingyenesen 

elérhető volta miatt a társadalom legszélesebb rétege számára hozzáférhetővé 

válik, ezzel is teljesítve a közmédiával szemben támasztott átfogó 

szolgáltatásnyújtás követelményét. A nézőközönség informálásán és a 

sokszínűség emelésén felül a csatorna – a bemutatott műsorszámokon keresztül 

– hozzájárul a kapcsolódó műsorgyártás támogatásához (ezen keresztül akár 

munkahelyek létrejöttéhez), áttételesen pedig a kultúra (így pl. a színházi 

előadások) iránti érdeklődés növeléséhez. 

 

A hazai médiapiacon folyamatosan érzékelhető igény mutatkozott és mutatkozik 

a kulturális műsorok iránt, piaci szereplők részéről ugyanakkor – figyelemmel 

azok elsődleges gazdasági érdekükre – e misszió ellátása, ahogyan a múltban, 

úgy a jövőben sem várható el. A tervezett szolgáltatás elindítása ebből 

következően a kulturális műsorok piacán várhatóan nem járna jelenleg is 

működő médiaszolgáltatás megszűnésével, illetve más szolgáltatás piacra 

lépésének akadályozásával. Ennek következtében a médiapiacon elérhető 

szolgáltatások, tartalmak tekintetében a közönség választási lehetőségei és a 

szerkesztői verseny bővülése várható, teljesen új csatorna indításáról révén szó, a 

tartalomkínálat csökkenése nem valószínűsíthető. 

 

 

2. 4. 4. Összefoglalás, kérelem 
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A vázolt közszolgálati célok jegyében fogant, és a fentiekben leírt minőségi, 

technológiai és gyártási feltételekkel megvalósuló oktatási, ismeretterjesztő és 

kulturális csatorna hiánypótló szerepet fog betölteni a magyar médiapiacon. A 

2010-es évek második felében a tudásátadás új formáit és új kommunikációs 

útjait kell felfedezni a közmédiának ahhoz, hogy újra és újra elérje a fiatalabb 

közönségrétegeket. Az „m5” az egyik legfontosabb oktatási, kulturális és 

innovatív beruházás, amely az egész ország, különösen a fiatalok figyelmére 

számít. A jövő generációinak életében a színvonalas, minőségi, a korcsoport 

médiafogyasztási szokásaihoz igazodó friss, kreatív műsorkínálat és az „m5” 

brand megkerülhetetlen szerepet fog játszani.  

 

A szolgáltatás-leírás benyújtásával egyidejűleg a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

vezérigazgatója kérte a Testületet, hogy a fentiekben leírt szolgáltatás 

elindulásához döntésével járuljon hozzá. 
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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 
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kell rendezni, amelyet valamennyi, az eljárásban érintett szervezet vagy 

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

internetes tartalomszolgáltatások. 

 

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 új vagy jelentősen módosított szolgáltatás 

esetén 

 

Az Eljárás lefolytatását új szolgáltatás indítása előtt, valamint meglévő 

szolgáltatás jelentős módosítása esetén a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

vezérigazgatója, a szolgáltatás tervezett megindítását, illetve a meglévő 

szolgáltatás jelentős módosítását legalább 6 hónappal megelőzően kezdeményezi 

a Testületnél. 
 

Az Eljárás a Közszolgálati Médiaszolgáltató által készített szolgáltatás-leírás 

benyújtásával indul, amelyet a Testület elnöke részére kell írásban megküldeni. 
 

A Testület elsőként megvizsgálja, hogy a szolgáltatás-leírás alapján indokolt-e az 

eljárás lefolytatása. Amennyiben a Testület úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatás 

nem felel meg a Szabályzatban foglalt kritériumoknak, nem indítja meg az 

Eljárást, és erről tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA 

vezérigazgatóját. 
 

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 határidő 

tűzésével hiánypótlást, felvilágosítást, kiegészítést kérhet írásban a 

Közszolgálati Médiaszolgáltató vezérigazgatójától, illetve kezdeményezheti 

személyes meghallgatását is. 
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Az Eljárás kezdeményezése és a benyújtott dokumentumok alapján a Testület 

dönt az Eljárás megindításáról vagy annak elutasításáról. A Testületnek az 

eljárás megindításáról szóló döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak. 

 

A Testület eljárás megindításáról szóló döntése nyilvános, azt a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató honlapján közzé kell tenni. 
 

A Testület a megalapozott döntés meghozatalához szükséges információk 

rendelkezésre állása esetén az Eljárás megindításáról dönt, haladéktalanul 

megkezdi az előkészületeket, és döntéséről értesíti a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját. 

 

Az Eljárást 80 napon belül le kell folytatni, amely határidő egy alkalommal, 

indokolt esetben, a határidő lejártát megelőzően a Testület döntése alapján 

legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a Testület határidőn belül 

nem hoz döntést, a Közszolgálati Médiaszolgáltató a Másodfokú Testülethez 

fordulhat, kezdeményezve az Eljárás lefolytatását. 

 

 

3. 6. A vizsgálat tárgya és döntés új vagy jelentősen módosított szolgáltatás 

esetén 

 

Az új, vagy jelentősen módosuló szolgáltatások esetében az eljárás két fő 

vizsgálatra bontható, amelyek egyidejűleg, párhuzamosan zajlanak a Testületen 

belül. Ennek körében a Testület értékeli 

a) egyrészről a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket, 

b) másrészről a szolgáltatásnak a médiapiac sokszínűségére 

(médiapluralizmusra) kifejtett hatását. 

 

A Testület a vizsgálatok lefolytatását követően megalkotja az állásfoglalásait, 

amelyekben – külön-külön, a vizsgálatok eredményeképpen – háromféle 

javaslatot tehet: 

a) jóváhagyja a szolgáltatás indítását, illetve – meglévő szolgáltatás esetén 

– a módosítások szerinti további folytatását; 

b) feltételekhez köti az indítást, illetve a tervezett jelentős módosítások 

szerinti továbbfolytatást; 

c) nem hagyja jóvá a szolgáltatás indítását, illetve a tervezett jelentős 

módosítások szerinti továbbfolytatást. 

 

A két meghozott állásfoglalás alapján a Testület az alábbi döntéseket hozhatja: 

a) a szolgáltatás – feltétel nélkül, vagy feltétellel, az állásfoglalásban 

foglaltak szerint – elindulhat, illetve a tervezett jelentős módosításokkal 

továbbfolytatódhat, amennyiben a Testület állásfoglalásaiban egyaránt 

jóváhagyja a szolgáltatást; 

b) a szolgáltatás nem indulhat el, illetve a tervezett jelentős 

módosításokkal nem folytatódhat tovább, amennyiben a jóváhagyások 

egyikét nem adja meg; 
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c) a szolgáltatás nem indulhat el, illetve a tervezett jelentős 

módosításokkal nem folytatódhat tovább, amennyiben a jóváhagyások 

egyikét sem adja meg. 

 

A döntés megszületését követően az abban foglaltakról a Testület haladéktalanul 

tájékoztatja a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóját. 

 

A Testület érdemi döntése nyilvános, azt a Közszolgálati Médiaszolgáltató 

honlapján közzé kell tenni. 

 

Amennyiben a Testület a kérelmet elutasítja, vagy feltétellel való jóváhagyást 

tartalmazó döntést hoz, a Közszolgálati Médiaszolgáltató és az MTVA 

vezérigazgatója a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, indokolással 

ellátott, közös jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Testületnél, ha a döntés 

alapjául szolgáló állásfoglalások tartalmát vagy annak indokolását vitatja, vagy 

azok nem tartalmazzák a Szabályzat szerint kötelező tartalmi elemeket. A 

jogorvoslati kérelmet a Másodfokú Testület bírálja el, a Szabályzat szerint. 

 

 

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. 

 

 

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, 
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 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.  

 

E szempont kizárólag a meglévő, jelentősen módosított szolgáltatás vizsgálatakor 

értékelendő. 
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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 javaslatban foglaltak hatása a médiapluralizmusra 

 

Az Eljárás célja, hogy azonosítsa a vizsgált szolgáltatás hatását a magyarországi 

médiapiac pluralizmusára.  

 

A médiapluralizmus-vizsgálat során fel kell mérni a vizsgált szolgáltatás szűkebb 

piacát (televíziós, rádiós, lekérhető médiaszolgáltatások piacát, nyomtatott vagy 

internetes sajtópiacot), attól függően, hogy a vizsgált szolgáltatás milyen típusú. 

Ezen túlmenően, az értékelés azokra a piacokra is kiterjedhet, amelyekre a 

szolgáltatás tényleges hatást gyakorolhat.  

 

Az eljárás a médiapluralizmusra vagy sokszínűségre gyakorolt hatás 

feltérképezéséből áll, és kevésbé fókuszál az egyes piaci szolgáltatások gazdasági 

érdekeire gyakorolt hatásokra. Az értékelés során nemcsak az aktuális piaci 

helyzet, hanem a megjósolható jövőbeli állapot is értékelésre kerül.  

 

A nézőkre, fogyasztókra gyakorolt közvetlen hatás (pl. árakra, választási 

lehetőségekre gyakorolt hatás) mellett a versenyre, a piaci fejlesztésekre 

gyakorolt hatás is vizsgálandó. A statikus hatás (rövidtávú, elsődleges hatások) 

mellett a dinamikus hatás (hosszabb távú, a szolgáltatások másodlagos hatása) is 

elemzésre kerül, (pl. egy már a piacon lévő szolgáltatás esetleges megszűnése, 

vagy más szereplő piaci belépésének akadályozása). 
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A médiapluralizmus-vizsgálat körében elengedhetetlen a várható hatások 

azonosítása. Ennek során valamennyi olyan hatás vizsgálata szükséges, amelyet 

az új/jelentősen módosított meglévő szolgáltatás (közönségre, más szolgáltatókra 

nézve) kifejt. E vizsgálat körében elsősorban az alábbi kérdéseket kell 

megválaszolni. 

 

A) Milyen negatív hatásokat generál a vizsgált szolgáltatás? (új 

szolgáltatásokba való beruházások csökkenése, a közönség választási 

lehetőségeinek csökkentése más szolgáltatások megszűnésével)  

 

B) Milyen pozitív hatásokat generál a vizsgált szolgáltatás? (a közönség 

választási lehetőségeinek növelése, nagyobb beruházások) 

 

C) Mennyiben járul hozzá a vizsgált szolgáltatás a „szerkesztői verseny 

minőségéhez”, azaz mennyiben gazdagítja az elérhető tartalmak körét, 

anélkül, hogy a hasonló tartalmak mások általi előállítását aránytalanul 

korlátozná? (A „szerkesztői verseny” nem tisztán piaci megközelítésű 

szempont, minőségbeli kritériumot is magában foglal.)  

 

D) Mennyiben járul hozzá a vizsgált szolgáltatás a médiapluralizmushoz, az 

elérhető tartalmak sokszínűségéhez? (A közmédia tartalmainak hozzá kell 

járulniuk a médiatartalmak sokszínűségéhez, pluralizmusához, ezért a 

közmédiának figyelemmel kell lennie a médiapiac egyéb szereplőire is. 

Különösen az új szolgáltatások indításánál lényeges szempont a sokszínűség 

előzetes felmérése.) 

  

E) Mi a vizsgált szolgáltatás „gazdasági értéke”? Azaz, milyen hatást 

gyakorolnak a piacra a közmédia szolgáltatásai? Milyen módon járulnak 

hozzá a társadalom fejlődéséhez, a gazdaság erősödéséhez, munkahelyek 

létrejöttéhez (pl. külső gyártó cégektől való megrendelések által)? Vannak-e 

negatív gazdasági hatásai a közmédia szolgáltatásainak (pl. más 

médiavállalatok piacra lépésének megakadályozása által)? 

 

F) Mennyiben gyakorol hatást a vizsgált szolgáltatás: 

a) a szolgáltatások közönség általi elérhetőségére?  

b) a választási lehetőségre, minőségre? 

c) az ágazati fejlődésre, fejlesztésre, beruházásokra?  

d) a kapcsolódó piacokra? 

 

 

3. 10. 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, 
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− 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, 

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 „m5” közszolgálati érték-vizsgálatára irányuló Eljárásban a Testület a 

következő kutatásokra, információkra támaszkodott: 

− a Duna Médiaszolgáltató nZrt. által a Testületnek benyújtott szolgáltatás-

leírás és a benne foglalt kérelem, 

− a Duna Médiaszolgáltató nZrt. és az MTVA vezérigazgatójának szóbeli 

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, 
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− a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének megbízásából a 

Gfk Hungária Kft. által 2015 novemberében készített „TV-

tartalomfogyasztás kutatás” c. kutatás, 

− a Kutatópont Kft. által az MTVA megrendelésére 2016 augusztusában az 

„m5” kulturális és oktatási tematikájú csatorna kapcsán végzett 

közvélemény-kutatás, 

− a Nielsen Közönségmérés Kft. „TV piaci körkép” című vizsgálatai, illetve 

az általa mért, 2016. I. félévére vonatkozó nézettségi adatok. 

 

Tekintettel a feszes időkeretre és a nyári időszak sajátosságaira, a Testület a 

rendelkezésére álló rövid időben (a szolgáltatás-leírás 2016. július 12-i 

benyújtása és az „m5” csatorna 2016. szeptember 18-i tervezett indulása között) 

az egyes érdekeltekkel, illetve a Közszolgálati Testülettel külön írásbeli 

konzultációt nem tudott lefolytatni. 

 

 

3. 11. 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. AZ „m5” CSATORNÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT VIZSGÁLATA 
 

 

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

 

4. 1. Bevezetés 

 

A közmédia elsődleges célja az „m5” csatorna indításával, hogy az a hatalmas 

kulturális, történelmi és tudományos örökség, amelyet elődeink az évszázadok 

során felhalmoztak, egy a kor nézői szokásainak megfelelő, friss szemléletű, sok 

újdonságot és magyar tartalmat sugárzó, önálló, tematikus csatornán jelenjen 

meg. 

 

A közmédia csatornáin kezdetektől fogva jelen voltak az ismeretterjesztő, 

kulturális és oktatási tartalmak, hiszen ezeket a műsorokat a rendszerváltás 

előtt teljes egészében, utána pedig – néhány kivételtől eltekintve – szinte 

kizárólag a közmédia csatornáin érhették el a nézők. Az „m5” csatorna indulása 

lehetővé tenné, hogy a nézők pontosan beazonosíthatóan, mindig ugyanazon a 

csatornán találják meg az általuk keresett tartalmakat a közmédia-portfólióban. 

 

A közmédia televíziós portfóliójának 2015-ben kezdődött átalakításában az egyik 

utolsó állomás lehet az „m5” csatorna indulása. 

 

A közszolgálati cél hosszú távon csak úgy valósulhat meg, ha a közmédia a kisebb 

tematikus csatornákkal minél szélesebben képes lefedni a nézői igényeket, nem 

megfeledkezve egyik nézői szegmensről sem, emellett pedig általános tematikájú 

csatornáival a lehető legszélesebb nézői réteget célozza meg. 

 

Kiemelkedő stratégiai cél, hogy a közmédia a következő években a televíziós 

platformot illetően – az általános médiapiaci trendekkel némileg szembemenve, 

ha kis mértékben is, de – portfólió-szinten képes legyen a növelni elérését és 

nézettségét is. 

 

Az „m5” csatorna mint kulturális, ismeretterjesztő és tudományos tartalmakat 

közvetítő, országos vételkörzetű tematikus, lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltatás tervezett elindulásának dátuma 2016. szeptember 18-a, úgy, 

hogy a meglévő technikai feltételek mellett indulásától kezdve ingyenesen 

hozzáférhető legyen szinte valamennyi magyarországi háztartásban. 

 

A fiatal korosztályok elérése mellett, az oktatási tematikán túl a csatorna célzott 

műsoridejével a minőségi ismeretterjesztés iránt érdeklődő legszélesebb 

közönséget is el kívánja érni színvonalas hazai és nemzetközi ismeretterjesztő 

sorozatokkal. Esti főműsoridejében magyar és európai művészeti, kulturális 

műsorokkal, napi kulturális híradóval, művészeti magazinokkal, 

koncertfelvételekkel, színházi közvetítésekkel, filmekkel igyekszik szolgálni a 

prémium televíziós tartalmak iránt fogékony magyar közönséget. 
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4. 2. A médiafogyasztási szokások tendenciái, jelenlegi állapota 

 

4. 2. 1. Háztartások technikai eszközökkel való ellátottsága 

 

A magyarországi háztartások technikai eszközökkel történő ellátottsága 

tekintetében a 2014-es adatok tanúsága szerint a vizsgált EU 27 tagállamának 

átlaghoz képest Magyarország telefon- és internet-ellátottsága elmaradást 

mutat, különösen az okostelefon-penetráció terén. Ugyanez a tendencia a 

szélessávúinternet-hozzáférés terén is van, de e tekintetben a lemaradás kisebb 

mértékű. A Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication 
Union – ITU) 2014-es adatai szerint a legtöbb országban nőtt a lakossági 

penetráció. 

 

Ami a televíziókészülékek ellátottságát illeti, elmondható, hogy ahogyan az uniós 

országokban átlagosan, úgy hazánkban is igen magas (96–97%) a 

tévékészülékekkel rendelkező háztartások aránya. Ez az adat a televíziózás 

dominanciáját mutatja továbbra is. A többtévés háztartásokat illetően az Unió 

szintjén a háztartások 56,3%-a egynél több készülékkel rendelkezik. 

Magyarországon ez az arány valamivel alacsonyabb (44,9%), de így is igen 

jelentősnek mondható a többtévés háztartások aránya. 

 

A televíziós tartalomterjesztés módját tekintve több uniós államban (pl. 

Csehország, Lengyelország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, 

Németország) már 0% azok aránya, akik csak analóg földfelszíni platformon 

televíziózhatnak, uniós szinten is minimális (0,2%), ez értelemszerűen az analóg 

műsorterjesztés lekapcsolásának köszönhető. Magyarországon kívül a vizsgált 

európai országok szinte mindegyikében a műholdas vétel aránya nagyobb a 

háztartásokban; hazánkra ennek éppen az ellenkezője igaz (kábeltelevízió-

előfizetés: 55%, műholdas előfizetés: 21,5%). 

 

 
4. 2. 2. Médiafogyasztási trendek – televízió 

 

A televízió nézés napi mennyiségét illetően elmondható, hogy Magyarország 

köztudottan a legtöbbet tévézők közé tartozik: a teljes lakosságban ez 289 percet 

jelent naponta, a vizsgált országok közül a másik végletként a csehek szolgálnak, 

az egy lakosra jutó napi 208 perccel. Emellett hazánk az egy nézőre jutó televízió-

nézési idő (368 perc) tekintetében is az élmezőnybe tartozik (ez a szám pl. 

Lengyelországban 352 perc, Olaszországban 318 perc, Németországban 315 perc, 

Nagy-Britanniában 283 perc, Csehországban 282 perc, míg Franciaországban 

mindössze 278 perc). 
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4. ábra – A televízió-nézésre fordított napi idő mértéke országonként 

 

A kumulált napi televíziós elérés fontos mutató a tévénézési szokások elemzése 

szempontjából, ebből látható ugyanis, hogy egy átlagos napon hányan kapcsolnak 

valamelyik televízióra. A nemzetközi összehasonlítás adatai szerint Németország 

és Lengyelország napi elérése a legalacsonyabb, de még itt is a 4 évnél idősebb 

lakosság 70%-a bekapcsolja a tévét. A legmagasabb napi elérést Olaszországban 

mérték 82%-kal, Magyarországon is elég magas, közel 78% ez az arány. A 

közszolgálati televíziókra a lakosságnak közel a fele kapcsol átlagosan egy nap 

hazánkban, míg a kereskedelmi csatornákra 75%. 

 

 
5. ábra – Kumulált napi televíziós elérés országonként 

 

 
4. 2. 3. A lekérhető audiovizuális szolgáltatások igénybe vétele 

 

A televíziózás piaci szereplői számára adódó potenciális közönségelérési, illetve 

bevételi lehetőség a VoD- és SVoD-szolgáltatások bevezetése. Ezek használatára 

nincs elérhető adat. Szakértői becslésként minimum 1,2 millió fizetős videó-

letöltést tartanak valószínűnek éves szinten, illetve minimum 250 ezer SVoD-

előfizetőt Magyarországon 2014-re, növekvő számmal 2015-re. 
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Ami a magyarországi platformhasználat képernyőtípusok szerinti bontásban 

történő megoszlását illeti, hazánkban a tévénézőknek egyelőre csupán 16%-a néz 

tévéképernyő helyett más felületen tévéműsorokat. Többségük asztali 

számítógépen vagy laptopon, 2% okostelefonon, 1% pedig tableten. E téren 

jelentős változás várható, figyelemmel a nemzetközi tendenciákra – ennek 

feltétele egyrészt a mobileszközök penetrációjának növekedése, másrészt pedig a 

tartalomszolgáltatók viselkedése. 

 

Egy másik kutatás szerint a lineáris tévénézéstől való elszakadás várat magára, 

az e mögött meghúzódó visszatartó erő összetett; egyfelől a jelenlegi 

műsorkínálat nyújt olyan tartalmakat, amelyeket szívesen követnek, másrészről 

a nemlineáris tévénézés nagyfokú proaktivitást, vonzó tartalmak keresését, 

letöltését, végül pedig komolyabb technikai tudást és eszközt igényel, hogy 

hasonló minőségben élvezhető legyen a tartalom, ahogyan azt a lineáris 

televíziózás esetében megszokták. 

 

 
4. 2. 4. Műsorválasztási szokások 

 

A nézett műsorok nagyobb részét előre eldöntve műsorpreferencia/megszokás 

miatt néznek, kisebb részben „kapcsolgatással” találják meg azokat. Az előre 

eldöntött módon nézett műsorok 93%-a olyan tartalom volt, amit a válaszadók 

rendszeresen vagy időnként nézni szoktak; a műsorújság, műsorelőzetesek vagy 

ajánlás szerepe minimális a döntésben. 

 

A családos háztartások esetén főként a gyermekek számára releváns 

tartalommal indul a tévénézés, és csak az elalvásukat követően néznek a szülők 

nekik szóló tartalmakat. A családok esetében a választást este 19–20 óráig a 

gyerekek kora, ízlése erőteljesen befolyásolja, ugyanakkor a műsorválasztás 

során a döntés közös, abba mindenkinek van beleszólása. 

 

 
4. 2. 5. A fiatalok médiafogyasztásának trendjei 

 

Nyugat-Európában a fiatalok (16–34 évesek) tévénézési szokásait illetően jól 

kimutatható mértékű csökkenés figyelhető meg. 
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6. ábra – A fiatal korosztályok (16–34 évesek) tévénézésre fordított idejének csökkenése 

az Egyesült Királyságban 

 

Hazánkban a 4 évnél idősebb lakosság 77%-a, a 4–12 évesek háromnegyede néz 

tévét egy átlagos napon. A 30 év alattiaknál ez az arány csupán 61% (vagyis a 

13–29 évesek még kisebb arányban követik a televíziós adásokat). A gyerekeknél 

az országos kereskedelmi csatornák, illetve a tematikus gyerekcsatornák 

követése jellemző. 

 

Míg az időeltolásos tévénézés a teljes lakosságban 1,2%, addig a 18–49 évesek és 

4–17 évesek körében ez az arány 1,6%, illetve 1,5%. A fiatalok cross-platform 

fogyasztásával kapcsolatos adatok mind azt mutatják, hogy a tradicionális média 

mellé (helyett?) egyre inkább bejön az online tartalomfogyasztás. 

A 2015 februárjában megjelent, az EBU által készíttetett Young Audiences 

Report összegzése szerint a 30 év alattiakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 

az alábbiak: 

− több interaktivitás, párbeszéd szükséges velük; 

− minden azonnal akarnak, ami a streaming és on-demand irányba mutat 

tartalomfogyasztási téren; 

− a közmédiumoknak (is) fiatalosabb, vonzóbb márkát kell építeniük, főleg 

online téren; 

− nem elég a hagyományos média szerepe: aktív polgárokként kell viselkedni 

a közmédiának. 

 

Az internethasználat eszközeit illetően elmondható, hogy a hagyományos 

mobiltelefon eljelentéktelenedése és az asztali számítógép háttérbe szorulása az 
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otthoni és otthonon kívüli használatban egyaránt tapasztalható. Az okostelefon 

előretöréséről ugyanez állapítható meg, a táblagép használata internetezésre 

azonban csak az otthoni használatban vált kissé elterjedtebbé. A 14 év feletti 

lakosságban nem csak az otthonukon kívül, de azon belül is nő az okostelefonon 

és tableten történő internetezés (ez elsősorban a fiatal célcsoportok miatt van). 

 

Ehhez kapcsolódóan elmondható, hogy az okostelefon-penetráció hazánkban 42%, 

az internetezők körében pedig 59%. A 30 év alattiak több mint háromnegyede 

rendelkezik okostelefonnal. 

 

A vizsgálatok megmutatták, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább használ 

okostelefont vagy tabletet is az internetezéshez – a tinédzsereknél ez 85%-os 

arányt jelent. Ők tehát a „bárhol, bármikor” internet (és média)fogyasztásban 

szocializálódnak. 

 

A 39 alattiak szembetűnően magas (68–76%) a tárolt tartalom nézésének aránya 

televízión, a netről ingyen elérhető film, tévéműsor nézése is szinte duplája a 

tinédzsereknél, mint 50 éven felüliek körében. Az internetezők fiatal generációja 

az idősebb generációhoz viszonyítva kevesebbet nézi az éppen sugárzott 

tévéadásokat, többet néz viszont tárolt, illetve az internetről származó filmeket, 

tévéműsorokat. Ugyanilyen jelleggel tér el az átlagosnál jártasabb internetezők 

tévéhasználata az átlagosnál kevésbé jártasabb internetezőkétől. 

 

A háztartások 33%-ában van 18 évesnél fiatalabb gyerek. 7 éves kortól már 

asztali számítógépen, 11 éves kortól okostelefonon vagy táblagépen is 

internetezik (felnőttel vagy egyedül) a gyerekek nagyságrendileg fele. Az 

internetezők 39%-a él olyan háztartásban, amelyben van 18 évnél fiatalabb 

háztartástag. E háztartások 85%-ában él olyan gyerek, aki internetezik otthon. 

 

 
4. 2. 6. Közszolgálati televíziók száma és tematikája 

 

Magyarországon jelenleg 2 általános (Duna TV, Duna World) és 4 tematikus 

közszolgálati csatorna (m1 – hír, m2 – gyerek, m3 – retró, m4 – sport) működik. 

Ehhez hasonlóan, a nagyságrendileg megegyező területű és lakosságú 

Csehországban szintén ugyanilyen megoszlásban (4+2) érhetőek el a 

közszolgálati csatornák; Franciaországban 7 (3+4), Lengyelországban 11 (5+6), 

Olaszországban 14 (5+9), Nagy-Britanniában és Németországban viszont 

egyaránt 20 (14+6, illetve 12+8) közszolgálati televíziós csatorna üzemel. 

(Megjegyzendő, hogy a külföldi példák között akad olyan is, amelyek nem 

országos, hanem csak regionális vételkörzetűek.) 

 

 
4. 2. 7. A közmédiumokra vonatkozó médiafogyasztási trendek 

 

A teljes mért lakosságban (4 évnél idősebbek) 48%-a kapcsol egy nap valamelyik 

közszolgálati, és 75% valamelyik kereskedelmi tévécsatornára. Ez az egyes 

demográfiai szegmensekben jelentősen eltérő lehet: a csak ingyenes vétellel 
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rendelkezők közt közel akkora a közszolgálati tévék napi elérése, mint a 

kereskedelmieké. A fiatal célcsoportok (30 alattiak) ötöde-harmada kapcsol egy 

átlagos napon köztelevízióra: a 4–12 éveseknek pl. csupán közel 30%-a nézi 

valamelyik köztelevíziót. 

 

 
 
7. ábra – Kereskedelmi vs. közszolgálati televíziók kumulált napi elérése 

Magyarországon, 2014. évi napi átlag 

 

A fiatalok tradicionális médiától, benne a közmédiumoktól való elfordulásának 

trendje általánosan jelentkezik nemzetközi viszonylatban is, az arányok azonban 

különbözőek. A BBC 2013. szeptemberi publikációja szerint elégedetlen a 

gyerekek és fiatalok körében elért nézettségével (ld. 

http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/bbc-younger-people), bár a BBC 

összteljesítménye kiemelkedő Európában a közmédia-portfóliók közt. Az idézett 

cikk szerint a CBBC heti elérése 48% a 6 évnél fiatalabbak körében, illetve 36% a 

6–12 évesek körében (szemben a BBC1 66%-os heti elérési arányával). A kitörési 

pontot többek közt az on-demand tartalmakban, applikációk formájában is 

elérhetően és multiplatform-tartalomtálalásban vélik. 

 

[A piaci környezet (médiafogyasztási szokások) bemutatásához 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, illetve a Magyar 
Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének megbízásából a Gfk Hungária 
Kft. által 2015 novemberében készített „TV-tartalomfogyasztás kutatás” c. 
munkaanyag szolgált.] 
 

 

4. 3. Az oktatási és kulturális tematikájú televíziós csatornára vonatkozó nézői 

igények 

 

4. 3. 1. A kutatás háttere 

 

Az „m5” csatornával kapcsolatban végzett reprezentatív kérdőíves kutatás 

egyfelől a felnőtt magyar népességre vonatkozóan, továbbá online kutatás 

formájában az új csatorna célcsoportjába tartozó 10 és 18 éves gyerekek, 
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kiskorúak, illetve a 10 és 18 év közötti gyereket, kiskorút nevelő szülők körében 

készült. 

 

 
4. 3. 2. Tartalmi kínálat és igény 

 

A válaszadók megítélése alapján kevés olyan műsor szerepel a csatornák 

kínálatában, ami az iskolai tanulmányokhoz felhasználható lenne, vagy 

fejlesztené azt. Az igények alapján elmondható, hogy a megkérdezettek több ilyen 

jellegű tartalom beemelését szorgalmazzák. Az igények tekintetében a 

korosztályok mentén különböznek leginkább a válaszok. Nem meglepő módon a 

18–29 év közöttiek szeretnének leginkább iskolai tudás fejlesztését segítő 

tartalmakat. 

 

A megkérdezettek mindössze 12%-a gondolta úgy, hogy a műsorok tartalmi 

kínálata nagyon kevés hasznos ismeretet nyújt, ugyanakkor az efféle 

tartalmakra 43% szerint sokkal több igény mutatkozna. A válaszadók összesen 

több mint 60%-a vélekedett úgy, hogy szükség van a közszolgálati 

médiaszolgáltatás keretében kulturális műsorokat sugárzó tematikus csatornára; 

az oktatási témához köthető műsorokra pedig 80% körüli igény jelentkezett. 

 

 
8. ábra – Televíziós tartalomkínálat és igények (reprezentatív lakossági minta) 

 

 
4. 3. 3. Eszközellátottság és -használat 

 

Az online kutatásban adott válaszok alapján (a kutatás választott módszere 

miatt nem meglepő módon) gyakorlatilag kiderül, hogy minden, a kutatásban 

képviselt háztartásban megtalálható az internet, és a gyerekek közel 90%-a 

rendelkezik saját okostelefonnal, ami az internethasználat elsődleges eszköze 

körükben. De emellett nagyságrendileg minden második gyermekre igaz, hogy 

saját asztali számítógéppel (45%), táblagéppel (49%) vagy laptoppal/notebookkal 

(56%) rendelkezik.  
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Ami a gyermekek eszközhasználatát illeti, a válaszadó családokban a legkisebb 

gyerekek többsége önállóan használja a különböző multimédiás eszközöket. 

Meglepő módon, több szülő jelezte, hogy gyermeke önállóan használja az 

internetet (83%), mint ahányan önállóan kezelik a televíziót (65%). Az okos TV-t 

leszámítva (35%) az asztali számítógépet (55%), a laptopot/notebookot (61%) és a 

táblagépet (62%) is a gyermekek több mint fele önállóan használja. Ezzel 

kapcsolatosan megjegyzendő, hogy az okos TV használata tekintetében a 

válaszadók több mint fele (58%) nem tudott vagy nem kívánt válaszolni, így nem 

kizárt, hogy e számoktól e többi digitális eszköz tekintetében sem térnek el 

valójában az arányok. 

 

A válaszadó szülők véleménye alapján a gyerekek 99%-a napi szinten használja 

az internetet, a másik legnépszerűbb elfoglaltság a TV nézés, hiszen a gyerekek 

42%-a naponta sort kerít rá. Ezek a számadatok nagyságrendileg megegyeznek a 

gyermekek által adott válaszokkal: valamennyi válaszadó (azaz a minta 100%-a) 

naponta használja az internetet. A másik legfontosabb tevékenységként a 

televízió-nézést jelölték meg. A válaszadók közel fele (49%) minden nap néz TV-t, 

további 35%-uk pedig hetente többször. 

 

Ez utóbbi adat annak fényében tekinthető kiemelkedően magas számnak, hogy a 

napi szinten könyvet (9%) vagy újságot (4%) olvasók, illetve rádiót hallgatók 

(10%) száma együttesen a felét sem éri el az ugyanilyen rendszerességgel TV-t 

néző gyermekek arányának. Ha ehhez a számhoz hozzávesszük, hogy a 

gyermekek további 35%-a hetente többször néz televíziót, akkor elmondható, 

hogy e korosztály igen jelentős aránya (84%) rendszeresen tölti így szabadidejét. 

 

 
 
9. ábra – Médiafogyasztási szokások a gyermekek körében 

 

A legfiatalabbak internet-használatának vizsgálata arra mutat rá, hogy 79% 

naponta többször, további 20% naponta egyszer szokott internetezni, és 

mindössze 1% azok aránya, akik ilyen tevékenységet „csak” heti rendszerességgel 

folytatnak. 
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Ezen arányokat időben kifejezve az látható, hogy a szülők által leírt időmérleg 

alapján mind a hétköznapi, mind a hétvégi elfoglaltságot az internetezés 

dominálja. Egy átlagos hétköznapon a gyerekek kb. 3 órát és 42 percet töltenek 

internetezéssel (ennél egy órával kevesebbet fordítanak televízió-nézésre és 

nagyságrendileg másfél órával kevesebbet tanulásra). A szülői véleményekhez 

viszonyítva a gyerekek időmérlegében jóval nagyobb hangsúlyt kapott a 

hétköznapi tanulás. 

 

Némiképp meglepőnek mondható eredmény viszont, hogy internethasználatra a 

gyerekek – saját bevallásuk szerint – jóval több időt fordítanak (hétköznap 5, 

hétvégenként viszont 5 és fél órát naponta), mint amennyi a szülői minta 

becslésében volt megfigyelhető. Érdekesség, a televíziózásra fordított időt 

tekintve lényegében percre pontosan ugyanolyan számok tapasztalhatóak a 

gyermekek (2 óra 43 perc, illetve 3 óra 18 perc) és a szülők (2 óra 47 perc, illetve 

3 óra 16 perc) válaszai alapján. 

 

 
4. 3. 4. Népszerű tartalmak 

 

A szülők véleménye alapján a mesék (63%), az ismeretterjesztő műsorok (56%) és 

a filmek (59%) a legvonzóbb műsortartalmak a gyerekek számára. A válaszadók 

kevesebb mint 20%-a jelezte ugyanakkor, hogy a tanuláshoz hasznos műsorokat 

gyermeke kedvelné, a kulturális műsorok esetében ez az arány valamivel 

magasabb (31%). 

 

A gyerekeknek feltett kérdések alapján is a televíziós műsorok közül a mesék 

(66%) és az ismeretterjesztő tartalmak (57%) a leginkább kedveltek a 

célcsoportban. Erős az elutasítás a „felnőttes műsorokkal” szemben, mint a hír- 

vagy közéleti műsorok. 

 

 
10. ábra – Kedvelt televíziós tartalmak a gyermekek körében 
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4. 3. 5. Műsortartalom és -igény 

 

A reprezentatív mintához hasonlóan a szülői mintában is a tanuláshoz szükséges 

műsortartalmakat keveslik leginkább a válaszadók, és ennek megfelelően az 

igény is ezek iránt a legerősebb, de ehhez hasonlóan a kultúrát közvetítő 

tartalmakat is közel minden második válaszadó (48%) kevésnek találta, és ehhez 

mérten szintén szívesen fogadnák (60%) a televíziós kínálatban. 

 

 
11. ábra – Televíziós műsortartalmak kínálata és felmerült igények a szülők körében 

 

A szülők kb. 80%-a úgy gondolta, hogy gyereke legalább hetente nézne olyan 

csatornát, ami az iskolai tanulmányokhoz hasznos tudást közvetít. A tartalmak 

tekintetében, a válaszok alapján azokra lenne legnagyobb szükség, amelyek 

valamilyen idegen nyelv elsajátítását segítik. Közel négyből három gyerek (71%) 

véleménye alapján is azokra a televíziós tartalmakra lenne leginkább szükség, 

amelyek segítik az idegen nyelvek elsajátítását, illetve ennek a mintának is a 

közel fele (49%) említette a szakmai gyakorlatot mint olyan területet, amivel 

érdemes lenne foglalkozni televíziós műsor keretében. 

 

Ami az iskolai tanulmányokhoz felhasználható tudást közvetítő műsorok várható 

nézettségét illeti, a kutatás szerint a gyerekek közel fele heti szinten visszatérően 

követné az ilyen tartalmakat (19% minden nap, míg további 29% hetente 

többször). Ha ehhez hozzávesszük azokat, akik hetente egyszer-kétszer néznének 

ilyen műsorokat, akkor a számok alapján az látható, hogy a válaszadók több mint 

négyötöde (82%) legalább heti rendszerességgel követné ezen oktatási 

programokat. 
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12. ábra – Becsült televíziós látogatottság a gyermekek körében 

 

 
4. 3. 6. Internetes tevékenységek 

 

Az interneten eltöltött idő kapcsán a szülők úgy vélik, gyerekeik közösségi 

oldalakat látogatnak leggyakrabban, valamint szórakozásra használják 

leginkább az interneten töltött idejüket. A válaszadók többségének véleménye 

alapján a gyerekek legfeljebb heti rendszerességgel veszik igénybe az internetet 

tanulási céllal. Ennél némiképp magasabb arányokat mutatnak a gyerekek által 

elmondottak: 36% naponta, míg további 35% heti rendszerességgel használja 

tanulásra az internetet. A tanuláshoz leggyakrabban videó portálokat 

használnak a válaszadók, viszont közel fele a gyerekeknek a közösségi oldalakat 

is használja tanulási céllal. 
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13. ábra – az interneten leggyakrabban látogatott oldalak a gyermekek körében 

 

A tanulást segítő internetes oldalak esetében is az idegen nyelv és a szakmai 

gyakorlat bizonyultak a legnépszerűbb tartalmaknak a gyerekek körében. Heti 

rendszerességgel a gyerekek 70%-a keresne fel tanulást segítő oldalt. A tartalom 

tekintetében az internet esetében is az idegen nyelvet (61%) és a szakmai 

gyakorlatot (56%) emelték ki a gyerekek olyan területként, amely hasznos lenne 

a számukra. Az ilyen tartalmakat közvetítő internetes oldalak látogatottságával 

kapcsolatban a válaszokból az derül ki, hogy azokat több mint háromnegyedük 

legalább heti szinten látogatná, közel 40%-uk pedig vagy napi szinten, de 

legalább hetente több alkalommal. 

 

[A nézői igények felméréséhez forrásként a Kutatópont Kft. által 2016 
augusztusában az „m5” kulturális és oktatási tematikájú csatorna kapcsán 
végzett közvélemény-kutatás szolgált.] 
 

 

4. 4. A közszolgálati érték vizsgálata 

 

4. 4. 1. A közszolgálati célokhoz való hozzájárulás 

 

Vitán felül áll, hogy az „m5” csatorna tervezett tematikája összhangban van az 

Mttv. által meghatározott közszolgálati célokkal. A tervezett csatorna tematikája 

három pilléren nyugszik: oktatási célú tartalmak, kulturális-ismeretterjesztő 

tartalmak, valamint művészeti tartalmak. Ezek megfelelnek az Mttv. 83. § (1) 

bekezdés a), b), h), i), k) és l) pontjaiban rögzített céloknak, amelyek egyúttal 

kijelölik a közszolgálati média kötelező feladatait is. 

 

Az „m5” tervezett tematikája összhangban van a közszolgálati médiára 

vonatkozó európai uniós, illetve más nemzetközi elvárásokkal, célkitűzésekkel is; 

a tematika jelentős részben olyan területeket érint, amelyek – viszonylag 

költséges mivoltuk, illetve profitábilisságuk valószínűsíthető hiánya miatt – a 

médiapiac által jellemzően parlagon hagyottnak tekinthetőek. 

 

A közszolgálati média jelenlegi kínálatát elsősorban a fenti hármas tematika első 

és harmadik pillére (oktatási és művészeti tartalmak) gazdagítják, amely jellegű 
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műsorszámok csak igen ritkán, elszórva kerülnek jelenleg képernyőre. 

Gyaníthatóan – nem megelőlegezve a médiapluralizmus-vizsgálat eredményeit – 

hasonló képet fog mutatni a magyar médiapiac egészének áttekintése is. A 

közszolgálati média televíziós portfóliójában helyes törekvés, ha az oktatási, 

kulturális és művészeti tematika az eddigieknél hangsúlyosabban jelenik meg, 

elvégre a számos, törvényileg is nevesített célkitűzés közül ezek a jelentősebbek, 

és megfelelő elvégzése esetén távlatosan a legnagyobb hasznot hajtó feladatok 

közé tartoznak. 

 

Ezen általános megállapítás a részletek és az esetleges tényleges gyakorlati 

megvalósulás ismeretében nyer valójában értelmet. A Testület megállapítja, hogy 

a Közszolgálati Médiaszolgáltató által felvázolt tervek nem teljes 

részletezettségűek, amely körülmény egy új csatorna indításának a benyújtáskori 

szakaszában nem is feltétlenül meglepő. Mindazonáltal, tekintettel a tervezett új 

szolgáltatás fokozott társadalmi jelentőségére és hiánypótló jellegére, fokozott 

jelentősége lehet a koncepciót gyakorlattá formáló részletek magas 

színvonalának. 

 

 

4. 4. 2. A szolgáltatás univerzális jellege 

 

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

adott szolgáltatás minden televíziónéző által potenciálisan elérhető-e?, illetve, a 

tartalmát tekintve minden néző megtalálja-e benne az őt érdeklő, a neki szóló 

műsorszámokat?  

 

Az „m5” tervezett jellemzőit áttekintve a Testület arra jutott, hogy az első 

szempontból a szolgáltatás teljes egészében univerzálisnak tekinthető. Az Mttv. 

előírásai szerint a csatorna must carry-terjesztésű lehet, azaz valamennyi 

műsorterjesztőnek kötelező lenne továbbítania azt előfizetői felé, illetve az 

ingyenes földfelszíni platformon is megtalálható lenne. (Más kérdés a televíziós 

csatornához illeszkedő, eléggé nem hangsúlyozható jelentőségű online 

tartalomszolgáltatás, amely értelemszerűen csak internet-előfizetéssel bíró 

háztartásokban/személyek által lenne hozzáférhető.) 

 

A második szempont szerint vett univerzalitás nem lehet teljes, hiszen az „m5” 

csatorna azokhoz kíván szólni, akik (elsősorban 18 év alattiként, de akár 

felnőttként is) oktatásban vagy valamely képzésben vesznek részt, esetleg 

felnőttként az ilyen részvételt kívánnák kiváltani a csatorna műsorának 

követésével, illetve akik a kulturális, művészeti tartalmak iránt érdeklődnek. 

Ideális esetben az „m5” alkalmas lehet arra is, hogy bizonyos nézők tekintetében 

az ilyen irányú érdeklődésük eddigi hiányából fakadó űrt betöltse. Tudvalevő, 

hogy a tematikus csatornák, azon belül pedig a nem elsősorban szórakoztató 

tartalmakat közzétevő szolgáltatások – a piac fragmentálódása, valamint a nézői 

igények alakulása folytán – tömeges nézettségre nem számíthatnak. Ezt a 

jelenséget felismerve is tartózkodni kell azonban attól, hogy a szolgáltatás 

tartalma a tömegek számára nehezen megközelíthető, befogadható legyen, azaz 
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az értékesség kívánalmát és a népszerűség iránti médiaszolgáltatói vonzódást 

együttesen kell tudni képviselni. 

 

 

4. 4. 3. Minőség és megkülönböztethetőség 

 

A tervezett csatorna tematikája, elvi irányvonalai ígéretesek. A tervezett 

tematika olyan színekkel gazdagítaná a közmédia jelenlegi portfóliójának 

palettáját, amelyek kiemelkedően fontosnak tekinthetők nem csupán a közmédia 

korszerű identitásának megtalálásában, hanem az egész társadalom szintjén. A 

Testületnek megküldött szolgáltatás-leírás mindazonáltal néhány ponton 

megreked az általánosságok szintjén. Nincsen például pontosan meghatározva az 

„m5” egyes, meghatározó tartalmi elemeinek (edukáció, kultúra-

ismeretterjesztés, művészet) egymáshoz viszonyított arányai a napi műsoridőben 

vagy a műsorstruktúrában. 

 

Az „m5” esetleges elindulásával közpénzen fenntartott közmédiával szembeni 

jogos elvárás teljesülhet, amely egy kultúrát közvetítő, az edukáció minden 

szintjével foglalkozó tematikus csatorna indításának igényében fogalmazódik 

meg. Ez az igazi közszolgálat – amely a kultúra és az innováció iránt fogékony 

tanulási igényeket elégít ki. Az eljárás keretében lefolytatott közvélemény-

kutatás az ilyen igények erőteljes jelenlétét támasztják alá. A vállalt feladat 

végrehajtása ugyanakkor a konkrét részletek szintjén dől el, ezért elindítása 

esetén az „m5”-re vonatkozóan a Testület folyamatos kutatásokat (és nem csupán 

közvélemény-kutatást) tartana szükségesnek. Fontos – ugyanakkor nem 

kizárólagos – cél lehet a fiatal korosztályok elérése az „m5” által, ennek 

érdekében a csatornához tartozó online tartalmakra is a broadcast tartalmakhoz 

hasonló gondot kellene fordítani. 

 

Az oktatási tartalmak végleges meghatározásakor indokolt lenne konzultálni a 

felsőoktatási intézményekkel, az MTA-val és a köznevelésért felelős kormányzati 

intézményekkel, annak érdekében, hogy minél szélesebb körű tapasztalatok 

alapján alakuljon ki a tervezett csatorna oktatási profilja. 

 

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, 

érdekfeszítő, gondolkodásra késztető, a világ valamely szegletét a néző számára 

megnyitó műsorszámokat jelent. E tekintetben a jövő több tekintetben 

bizonytalan: a közszolgálati média, de idevonhatjuk a magyar média egészét is, 

nem rendelkezik tapasztalatokkal az oktatási célú műsorszámokkal 

kapcsolatban, és a közelmúltban meglehetősen visszafogottan vett részt 

kulturális események közvetítésében, bemutatásában is. Miközben ez éppen, 

hogy alkalmas indoka lehet egy új, tematikus csatorna indításának, azt is 
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tudatosítani szükséges, hogy e tekintetben a „régi rutinok” már nem feltétlenül 

működnek megfelelően, és a 21. század második évtizedének a vége felé az 

oktatási tematika a korábbiakhoz képest egészen új megközelítést igényel, 

valamint a művészi és ismeretterjesztő tartalmakat sem lehet a régi módszerek 

szerint hatékonyan bemutatni. Ezzel természetesen a Közszolgálati 

Médiaszolgáltató tisztában van, ugyanakkor ennek hangsúlyozása és azon 

kockázatok közé való beillesztése, amelyeknek a javaslatban foglalt kérelem 

elbírálásakor a Testületnek tudatában kell lennie, elengedhetetlen. A magas 

színvonal jelentős részben anyagi kérdéseken is múlik; a médiavilág 

professzionalizmusa, a nézői elvárások alakulása és a hatalmas választék 

megléte mellett önmagában egy kreatív, innovatív, tehetséges alkotói közösség 

munkálkodása még nem elégséges arra, hogy hatásában és ár-érték arányában 

indokolttá tegyen egy új televíziós csatorna indítását és hosszú távú 

működtetését. Ugyan a tervezett „m5” csatornához kapcsolódó gazdasági 

kérdéseket az Eljárás más pontján vizsgálja a Testület, itt is le kell szögezni, 

hogy a csatornának csak akkor lehet létjogosultsága, ha ahhoz megfelelő források 

is hozzárendeltetnek. 

 

 

4. 4. 4. A tartalom értékessége 

 

A tartalom értékességének előzetes vizsgálatakor több ponton korábbi 

megállapításainkat kell megismételni. Világos, hogy egy oktatási-kulturális 

tematikájú televíziós csatorna elvben, „papíron” értékes, azaz – felismerve a 

közszolgálati média létét alátámasztó elvi alapvetések által e tekintetben diktált 

következtetéseket – megdönthetetlen vélelem szól amellett, hogy efféle 

tartalmakat a közmédiának közzé kell tennie. Ugyanakkor, hogy ez az elvi 

alapvetés a gyakorlatban hogyan „váltható aprópénzre”, az olyan kérdés, amely 

valódi fokmérője lehet egy új televíziós csatornának.  

 

A közszolgálati érték-vizsgálat során a tervezett új szolgáltatáshoz fűződő egyéni 

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

Testületnek. Az „m5” tervezett tematikájánál ez nem különösebben bonyolult: 

egyértelmű, hogy mind az egyén, mind a közösség (legyen az kisebb, nagyobb, 

vagy akár az egész társadalom szintjén értelmezett) profitálhat a tervezett 

oktatási, kulturális, ismeretterjesztő és művészeti tartalmak közzétételéből. Ez 

még azokra is igaz, akik maguk nem követik figyelemmel ezen tartalmakat, 

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. A kulturális tartalmak médiabeli 

választékának növelése, és kiváltképpen az oktatási tartalmak szélesebb körű 

hozzáférhetősége pedig végeredményben a közjó gyarapítása irányában hathat. 
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4. 4. 5. A tartalom innovatív jellege 

 

Ahogyan azt a Testület már az eddigiekben is jelezte, a tervezett oktatási és 

kulturális tematika akkor tudja elérni a kívánt hatást (az előbbiek szerint a közjó 

gyarapítását, és mellette a közpénzekkel való felelős gazdálkodást), ha korszerű, 

a mai médiavilág színvonalához és a nézői igényekhez igazodik, miközben értéket 

teremt, és magas színvonalával hozzájárul a médiapiacon meglévő, már eleve 

hatalmas választék bővüléséhez oly módon, hogy mindeközben jelentősen meg is 

haladja ezen választék általános színvonalát.  

 

Az innováció azon terepe, ahol a leglátványosabban jelentkezhet és valóban 

érdemben hozzájárulhat az újabb generációk számára az állami 

intézményrendszer által nyújtott oktatási-köznevelési szolgáltatások 

kiegészítéséhez, 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, lineáris televíziózás. Mindazonáltal 

hangsúlyozni kell azt is, hogy a tervezett „m5” csatorna nem kizárólag őket (a 18 

életévüket még nem betöltőket) tekinti célközönségnek, és az idősebb 

korosztályok számára a televízió még mindig sokkal népszerűbb, mint bármely 

más médium. Ezzel együtt is, a jövő várható tendenciái az audiovizuális 

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 létszükséglet. Ezért örvendetes, hogy a tervezett 

„m5” televíziós csatornára vonatkozó javaslat ezt felismeri, és az oktatási-

kulturális televíziós tematika jelentős mértékben jelenne meg a közszolgálati 

média online felületein is. A szolgáltatás Testületnek benyújtott leírása e 

tekintetben sem 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). Az „m5” online jelenléte azonban nem szakítható ki a közmédia teljes 

online portfóliójából.  

 

 

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

 

Az „m5” csatornára vonatkozó javaslat rögzíti, hogy a közszolgálati média kb. 1%-

os éves átlagos közönségaránnyal (share) számol, ami a tematikus televízió-

csatornák piaci részesedését ismerve valószínűleg nem teljesíthetetlen elvárás. 

Mindazonáltal hiba lenne ténylegesen meg is elégedni ekkorra nézettséggel 

(miközben ennek elérése is kemény erőfeszítések árán valósulhat csak meg).  

 

A „hatás” azonban nem azonos a nézettséggel. Az „m5” csatornának, ha elindul, 

arra kell törekednie, hogy relatíve alacsonyak minősíthető nézettség mellett is 

társadalmi léptékekben is észrevehető hatást fejtsen ki. Ez csak hosszú távú 

program lehet, nem olyan, ami egy-két év távlatában már mérhető és 

ellenőrizhető. Ez feltételezi az „m5” csatornát tartalommal ellátó 
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alkotóközösségek távlatos egybentartását és a csatorna körül munkát végzők 

bimbózó kreatív, alkotó energiáinak szárba szökkenéséhez szükséges közeg, 

feltételek folyamatos, hosszú távú biztosítását is. Az így esetlegesen elérhető 

hatás társadalmi szinten a műsorválaszték egyéni színekkel való 

gazdagításában, a (gyermekeket vagy felnőtteket célzó) állami oktatási rendszer 

és hálózat munkájának fontos kiegészítésében, valamint a magyar, európai és 

univerzális (múltban született vagy kortárs) művészeti teljesítmények médiabeli 

megjelenítésében, szélesebb körű terjedésében, így végső soron a közjó 

gyarapításában jelentkezhet. Ez jelenleg csak távlatos cél lehet, amelynek elérése 

bizonytalan, mindenesetre egy, e célnak szentelt új televíziós csatorna 

mindenképpen e célok fontosságát és feladatok felvállalását hangsúlyosan rögzítő 

manifesztum lehet a közszolgálati média részéről. 

 

 

4. 4. 7. Elérés a célközönség körében 

 

A tervezett „m5” csatornát elviekben minden, televíziókészülékkel bíró 

háztartásban követni lehetne, az Mttv. must carry-szabályai miatt. Ezzel együtt 

a javaslat 1%-os nézettséggel számol, ami a fentieknek megfelelően nem irreális 

elvárás.  

 

Az elérés másik lehetséges módja az interneten keresztüli tartalomfogyasztás. Az 

online tartalomfogyasztás számszerűsíthetősége nem teljes körű, és a televíziós 

nézettségméréshez képest bizonytalanabb eredménnyel végezhető el; erre 

vonatkozó becslést, elvárást a javaslat nem tartalmazott.  

 

Ezen felül az interneten a must carry-szabály már nem jelent eredendő 

versenyelőnyt, és a közmédiának minden egyes piaci szereplővel meg kell 

küzdenie, ideértve a lineáris televíziós piachoz képest jóval meghatározóbb nagy 

nemzetközi tartalomszolgáltató vállalkozásokat is. Az online térben a puszta 

jelenlét nem elég, mi több, a minőségi tartalmak előállítása sem biztosíték 

semmire. Az online térben azt a tartalmat fogják sokan keresni, ami jól látható a 

felhasználók számára. Ezért kiemelkedően fontos egy szolgáltatás köré épített 

brand, a jól célzott internetes kampányok, a hatásos jelenlét a social media-ban, 

és minden egyéb, ami az internet által nyújtott beláthatatlan mennyiségű 

tartalom közül kiemeli az adott szolgáltatást. Egy közszolgálati médium e 

tekintetben nincsen eleve vesztes helyzetben, hiszen az állam (az adófizetők) 

nyújtotta támogatását online megjelenésre is fordíthatja, és adott esetben erős, 

sok évtizede épülő brandként jelenhet meg a közönség előtt. De az interneten e 

beágyazottság önmagában még nem ér semmit, ezért Európa valamennyi 

közszolgálati médiuma számára sors- és identitás-újradefiniáló kérdés az, hogy 

lábukat az internetes piacon is megvessék. A magyar közszolgálati média hosszú 

utat járt be az elmúlt években, és kétségtelen vívmányokat is elért az online 

jelenlét tekintetében, de a kiaknázatlan perspektívái e kérdés vonatkozásában 

még mindig szinte szédítően nagyok, ráadásul napról-napra, az online világ 

változásaival azonos ritmusban változnak is. Hangsúlyozandó, hogy e távlatok 

meghódítása nem csak az „m5” esetleges jövője szempontjából minősülnek 
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lényeges kérdésnek, hanem a közszolgálati média egészének hosszú távú 

jövőjének biztosítása érdekében is azok. 

 

 

4. 4. 8. Költséghatékonyság 

 

Az „m5”-re vonatkozó javaslat szerint 2016-ban (kb. három és fél hónapra) 1 989 

M Ft, míg 2017-ben (teljes évben) 5 543 M Ft lenne a csatorna és a hozzá tartozó 

online felület teljes bekerülési költsége. Ez tartalmazza a műsorokra fordított 

összegeket, a személyi jellegű és technikai költségeket is. A Közszolgálati 

Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint ezen összegeket az Mttv. szerint a 

közmédiának évente fizetendő közszolgálati hozzájárulás fedezné, azaz a 

csatorna indítása többletköltséggel nem járna. Ez esetben felmerül a kérdés, 

hogy milyen, eddig finanszírozott tevékenység terhére esne ez a költség; a 

Testület erre irányuló kérdésére 2016. augusztus 1. napján azt a tájékoztatást 

kapta, hogy az „m5” csatorna esetleges költségei nem a többi közmédia-

szolgáltatástól történő elvonás árán lenne fedezve, hanem a közmédia operációs 

költségein realizált megtakarításból. Ez örvendetes körülmény, és a Testület 

üdvözli, hogy ezek szerint 2016 őszétől a korábbiakhoz képest minden 

körülmények között nagyobb összeg jut tartalom-előállításra (feltételezve, hogy a 

közmédia a költségek csökkentése árán megtakarított összeget az „m5”-től 

függetlenül is e célra szánná).  

 

Ahogyan a fentiekben már jeleztük, a kívánt célok beteljesítése és az elvárt 

magas minőség elérése jelentős részben – bár messze nem kizárólagosan – 

gazdasági kérdés is. Ennek fényében az „m5”-re tervezetten elkülönített összeg 

nem tekinthető túlságosan magasnak, ellenben bíztató, hogy az elképzelés 

szerint teljes mértékben kigazdálkodható a jelenleg rendelkezésre álló, és a 

hatályos jogi keretek között nem is igen tágítható éves büdzséből. 

 

 

4. 4. 9. Következtetések, részdöntés 

 

Az „m5” televíziós csatornára vonatkozó javaslat közszolgálati értékével 

kapcsolatban a Testület a következő megállapításokat teszi és részdöntést hozza: 

− az „m5” tervezett általános tematikája, az oktatás, kulturális-

ismeretterjesztő és művészeti tartalmak közzététele a közszolgálati média 

legfontosabb feladatainak ellátáshoz szükséges, 

− jelenleg Magyarországon még mindig a televízió a legnépszerűbb és 

meghatározó médiumtípus, ezért új csatornák indítása nem 

indokolhatatlan elképzelés, 

− az „m5” tervezett formájában gyakorlatilag a társadalom szinte minden 

tagja számára elérhető lehet, 

− a változó médiafogyasztási szokásokat felismerve, valamint a közszolgálati 

média jövőbeni társadalmi szerepének erősítése érdekében kiemelten 

fontos az internetes tartalomszolgáltatás, akár lekérhető 

médiaszolgáltatás, akár azt kiegészítő formájában, amelyet a javaslat 

pontosan felismer és maga is rögzít, 
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− az „m5” költségei a javaslat alapján nem növelik a közszolgálati médiára 

fordított állami támogatást, ugyanakkor nem is csökkentik a közmédia 

többi szolgáltatására fordított összeget, 

− így a fenti megállapításokra alapozva az „m5” közszolgálati értéke magas, 

így a javaslatban foglalt kérelem a Testület által e tekintetben támogatott. 

 

 

4. 5. A médiapluralizmus alakulásának vizsgálata 

 

4. 5. 1. A kulturális-ismeretterjesztő tematikájú televíziós csatornák 

magyarországi piaca 

 

A) A tematikus tartalmak megjelenésének és fogyasztásának aránya 
 

A tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és oktatási tematikájú tartalmak 

hazai médiapiacon való megjelenését, illetve a lakosság általi figyelemmel 

kísérését illetően (a 2016. év II. negyedév vizsgálata alapján) elmondható, hogy 

az egyes csatornatípusok összevetése alapján az ismeretterjesztő csatornák 

közönségaránya 5,4%-ot tett ki (összesen 18 tematikus csatorna vizsgálata 

alapján), minimális visszaesést mutatva a tavalyi év ugyanezen időszakához 

képest (2015. II. negyedév – 5,7%). Ezen összevetésben az ismeretterjesztő 

csatornák közönségaránya jóval megelőzte a vizsgált időszakban például a 

hírcsatornákat (4,1% egyaránt mindkét időszakban), a gyerekcsatornákat (4,9%, 

illetve 5,1%), a sportcsatornákat (2%, illetve 2,6%) és a zenecsatornákat (2,2%, 

illetve 2,7%). 

 

 
B) Ingyenesen fogható csatornák 
 

Magyarországon jelenleg egyetlen olyan csatorna sem érhető el ingyenesen (a 

MinDig TV szolgáltatás segítségével), amely kifejezetten tudományos, 

ismeretterjesztő, művészeti, oktatási vagy kulturális tematikájú 

műsorstruktúrával rendelkezne. Emellett az általános tematikájú csatornákon is 

igen alacsony arányban vannak jelen az említett műfajba sorolható 

műsortípusok. Azaz, összességében elmondható, hogy a hazai médiapiacon a 

lakosság számára igen nehezen érhetőek el az említett tematikájú műsorszámok, 

tartalmak. 

 

 
C) Az előfizetés ellenében fogható csatornák 
 

Az előző pont alatt írtakhoz kapcsolódóan megjegyzendő, hogy Magyarországon 

(és magyar nyelven) jelentős számú tematikus médiaszolgáltatás hozzáférhető, 

amelyek műsorstruktúrájában kizárólag – vagy legalább túlnyomórészt – 

tudományos, ismeretterjesztő, kulturális vagy oktatási tematikájú műsorszámok 

jelennek meg. E csatornák jellemzően kábeles, illetve műholdas előfizetés 

keretében hozzáférhetőek a társadalom számára. Ezek további sajátosságaként 

megemlítendő, hogy kisebb arányban Magyarország, túlnyomórészt azonban 
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külföldi állam joghatósága alatt álló médiaszolgáltató (azaz, amelyek 

Magyarországon kívüli székhellyel rendelkeznek, és külföldről, magyar nyelven, 

de hazánk területére is szolgáltatják műsoraikat) szolgáltatásaiként vannak 

jelen a hazai médiapiacon. 

 

Amint az alábbi táblázatból is jól látható, igen nagy szórást mutatnak a számok 

annak tekintetében, hogy az egyes médiaszolgáltatások a hazai lakosság 

mekkora aránya számára érhető el. Egyes csatornák lefedettsége (azaz az elért 

lakosság mérete) megközelíti vagy eléri a 90%-ot (ld. pl. D1 TV – 95,9%, History – 

90,2%, National Geographic Channel – 86,4%, Spektrum Home – 85,4%), egyes 

médiaszolgáltatások adásai viszont a lakosság negyedéhez sem jutnak el (DIGI 

Life – 5%, Discovery World – 18,2%). 

 

Ami e csatornák közönségarányát illeti, valamennyi korcsoport adatait 

egybevetve is jól látható, hogy igen hasonló nézettséget produkálnak: mindössze 

csak egyetlen csatorna (Discovery Channel) volt képes a vizsgált időszakban a 

teljes népesség körében elérni az 1%-os közönségarányt, azonban egyetlen 

esetében sem teljesült mindez például az oktatási tematikájú műsorok esetében 

célcsoportnak számító 4–17 éves korcsoportban. A tematikus szolgáltatások 

közönségarányát illetően – valamennyi korcsoportot egybevetve – ugyanakkor 

elmondható, hogy jellemzően 0,5–1% közötti értéken mozog a televíziót néző 

lakosság közül az ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tematikájú műsorok 

iránt érdeklődők aránya. 

 

 

Panelbeli 

súlyozott 

személyi 

lefedettség 

% 

2016.06.30 

SHR% 

4+ 

SHR% 

4-17 

SHR% 

18-49 

SHR% 

50+ 

Discovery Channel 62,7% 1,0 0,9 1,4 0,8 

Doq 47,8% 0,2 0,1 0,2 0,2 

LifeNetwork 56,2% 0,6 0,4 0,8 0,5 

Nat Geo Wild  68,9% 0,4 0,4 0,4 0,5 

National Geographic 

Channel 
86,4% 0,7 0,5 0,9 0,6 

OzoneNetwork 33,9% 0,3 0,2 0,3 0,3 

Spektrum 47,6% 0,8 0,2 1,0 0,8 

Spektrum Home 85,4% 0,2 0,1 0,2 0,1 

Animal Planet 48,4% 0,2 0,4 0,3 0,2 

CBS Reality 36,7% 0,2 0,0 0,1 0,3 

D1 TV 95,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 

DaVinci Learning 42,7% 0,1 0,1 0,1 0,1 

DIGI Animal World 60,9% 0,1 0,1 0,1 0,1 

DIGI Life 5,0% 0,1 0,0 0,1 0,1 

DIGI World 36,5% 0,1 0,0 0,1 0,1 

Discovery Science 27,3% 0,1 0,1 0,2 0,1 
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Discovery World 18,2% 0,1 0,0 0,1 0,1 

Fishing and Hunting 26,3% 0,1 0,1 0,1 0,1 

History 90,2% 0,3 0,1 0,3 0,3 

Travel Channel 48,8% 0,4 0,1 0,3 0,5 

Viasat Explorer 44,0% 0,3 0,2 0,3 0,2 

Viasat History 34,1% 0,3 0,1 0,4 0,2 

Viasat Nature 27,2% 0,1 0,0 0,1 0,1 

 
14. ábra – Ismeretterjesztő tematikus csatornák közönségarányának táblázata (2016. I. 

félév) (SHR=share, azaz átlagos közönségarány) 

 

 
D) Általános tematikájú csatornák 
 

A közszolgálati csatornákat figyelmen kívül hagyva megállapítható, hogy szintén 

nem mondható jelentősnek az általános tematikájú csatornákon megjelenő, 

ismeretterjesztő, kulturális és oktatási tematikájú tartalmak aránya. 

Kiemelendő e tematikák kapcsán, hogy oktatási és kulturális tematikájú 

műsorok alacsony számban jelentek meg a műsorstruktúrában (a 2016. I. félév 

műsorrendet alapul véve). A tematikába tartozó műsortípusok közül inkább 

tudományos magazinokat, illetve tudományos ismeretterjesztő filmeket tűztek 

műsorra a szolgáltatók. 

 

Példaként az RTL Klub csatornán megjelenő XXI. század című tudományos 

magazin, illetve a TV2 csatornán – illetve a SuperTV2-n is – sugárzott Teleki 
Sámuel útján című ismeretterjesztő filmsorozat említhető, amelyek – a 2016. I. 

féléves közönségarány vizsgálata alapján – jelentősebb mértékű nézettséget 

mutattak (előbbi sorozat féléves átlaga 9,6%, utóbbié 10,6% volt). Jelentősebb 

nézettséget mutattak a már említett TV2 csatornán sugárzott Egzotikus Ázsia 

(8,1%), Időnyomozó (7,8%) és Látlelet a Földről (4,8%) című filmsorozatok, 

továbbá az ATV csatornán futó Társadalom és társadalomtudomány (6,3%) című 

sorozat, illetve a Tetthely (3,1%) és Szentföldi körutazás (2,9%) című műsorok. 

 

Az előző bekezdésben említett csatornákat – illetve a médiaszolgáltatók 

tulajdonosi köreihez tartozó egyéb szolgáltatásokat (pl. RTL II, RTL+, vagy 

Super TV2) – leszámítva mindössze a Viasat3 és Viasat6 műsorában találhatóak 

tudományos ismeretterjesztő filmek, viszonylag alacsony közönségaránnyal, pl. 

az Amerikai határőrség (1,1%), a Viharjelzés (1%) vagy a Kaszkadőrök világa 

(0,6%) című sorozatok. 

 

 
E) A közszolgálati televíziós csatornák kínálata 
 

A közszolgálati televíziós csatornák a kereskedelmi szolgáltatók kínálatához 

képest jóval nagyobb mennyiségben tűznek műsorra tudományos magazinokat, 

illetve tudományos ismeretterjesztő műsorokat. E műsorformák elsősorban az 

m2, m3, Duna TV és Duna World csatornák műsorstruktúrájában kapnak helyet, 

és számuk sem tekinthető elhanyagolhatónak: a vizsgált időszakban (2016. I. 
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félév) bemutatott tudományos magazinműsorok (formátumok) csatornánként 1–6 

db között, míg a tudományos ismeretterjesztő filmek (sorozatok) jóval nagyobb 

mértékben (m2 – 23 db, m3 – 42 db, Duna TV – 71 db, Duna World – 77 db) 

kaptak helyet. Az m1 műsorán heti kulturális magazinok találhatók meg. 

 

E műsorszámok közönségaránya igen nagymértékű szórást mutat, 

hasonlóképpen a szóban forgó csatornák általános nézettségéhez. Így pl. a Duna 

TV műsorán megjelent tematikus műsorszámok közel fele (33 műsorszám vagy 

sorozat) összesítve elérte az 5%-os közönségarányt a vizsgált időszakban, 

ugyanakkor a másik három csatornát együttesen nézve is mindössze 3 olyan 

műsort találunk, amely közönségaránya a 3%-ot meghaladta, és ezek egyike sem 

érte el az 5%-ot. 

 

[A fenti elemzéshez a Nielsen Közönségmérés Kft. „TV piaci körkép 2016. II. 
negyedév” című vizsgálata, illetve a 2016. I. félévére vonatkozó nézettségi adatai 
szolgáltak.] 
 

 

4. 5. 2. Az „m5” csatorna várható hatása a médiapluralizmusra 

 

Az érintett piac áttekintése után a Testületnek fel kell mérnie azt, hogy a 

tervezett új szolgáltatás e piacra milyen hatást gyakorolhat. Az Eljárás központi 

kérdése a sokszínűségre gyakorolt hatás mibenlétének megbecsülése; ha a 

szolgáltatás hozzájárul a sokszínűséghez, a műsorkínálat növekedéséhez, úgy a 

bevezetésére irányuló javaslat támogatandó. A nézőkre gyakorolt közvetlen hatás 

mellett a piaci versenyre gyakorolt hatás is vizsgálandó a Testület által, és 

hasonlóképp, a rövidtávú, elsődleges (ún. statikus) hatások mellett a hosszabb 

távú (dinamikus) hatás is elemzendő. E vizsgáltban nem csupán az „m5”-el 

közvetlenül versenyben lévő médiaszolgáltatásokra, hanem a piaci értéklánc 

egyéb szereplőire (műsorgyártók, producerek stb.) gyakorolt hatás is értékelendő. 

 

Fontos leszögezni, hogy a médiapluralizmusra gyakorolt hatás vizsgálatakor a 

Testület szükségszerűen feltételezésekből indul ki, és kizárólag a várható 

hatások megbecslésére lehet képes. 

 

Az „m5” által leginkább érintett szolgáltatások azon lineáris televíziós csatornák, 

amelyek műsorkínálata hasonló az „m5” tervezett műsorához. Kulturális-

ismeretterjesztő tematikával több csatorna is bír, de megállapítható, hogy ezek 

jellemzően „konzerv”, azaz régebben készült, külföldről, „nagy tételben” és olcsón 

vásárolt tartalmak. A kifejezetten a magyar piacra szánt, új, magyar gyártású 

tartalom kevés, mint ahogy általában véve az európai gyártású tartalmak is 

háttérbe szorulnak az Egyesült Államokból érkező műsordömping mellett. Az 

„m5” pilléreinek szánt oktatási, valamint művészeti tematika ellenben szinte 

egészében hiányzik, legalábbis csak elenyésző mértékben van jelen a magyar 

televíziós piacon. Ebben az értelemben tehát az „m5” közvetlenül nem tekinthető 

a már piacon lévő szolgáltatások versenytársának.  
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Az „m5” tervezett, jelentős online jelenléte miatt a VoD-szolgáltatások is 

érintettek lehetnek elindulása által. Ugyanakkor a magyar VoD-szolgáltatások 

egyelőre elsősorban csak a lineáris televíziós műsorszámok utólagos elérését 

célozzák, így a fenti észrevételek e tekintetben is helytállóak, míg a 

nemzetközileg elérhető, népszerű VoD-szolgáltatások számos okból egyelőre 

aligha tekinthetők a magyar közmédiával versengő szolgáltatásoknak. 

 

A lineáris televíziós csatornákat érintő statikus hatásnak tekinthető, ha 

azonosítható lenne, hogy az „m5” belépésével mennyiben módosulna a közmédia 

többi csatornájának, illetve a hasonló tematikával bíró más csatornáknak a 

nézettsége. Tekintettel arra, hogy az „m5” tervezett műsorstruktúrája alapvetően 

eltér mind a többi közszolgálati csatornáétól, mind pedig a kereskedelmi 

televízióktól, közvetlen hatással (a nézők átvándorlásával) elindítása aligha 

járhat. Természetesen, ha az „m5” nem képes új, televíziót eddig nem néző 

réteget megszólítani, akkor nézőit szükségszerűen más csatornáktól venné el, de 

mivel a javaslat benyújtója sem számol – kezdetben legalábbis – 1%-nál 

magasabb nézettséggel, az egy-egy televíziós csatornára eső nézővesztés mértéke 

– amennyiben a közszolgálati média nem lesz képes a saját maga által 

önmagával szemben támasztott elvárás ugrásszerű meghaladására – 

elhanyagolható. Azaz, az „m5” nézői jó esetben a televíziót eddig nem nézők – pl. 

az oktatási tematika vonatkozásában a köznevelés rendszerében részt vevő azon 

fiatalok, akik eddig nem néztek tévét – közül, illetve ennél kicsivel valószínűbb 

módon más televíziós csatorna nézői közül verbuválódnak. Ez azonban 

számottevő negatív hatással a többi csatorna nézettségére feltehetően nem járna, 

mivel az „m5”-nek a többi csatornától gyökeresen eltérő tartalomkínálata miatt 

azok nézővesztése egymás között arányosan oszlana meg, és összességében sem 

lenne túlzottan nagymértékű. 

 

Hasonló a helyzet a VoD-szolgáltatások piacával is, azzal, hogy ott a piaci 

részesedések széttöredezettsége még jelentősebb mértékű, így az „m5” online 

lekérhető tartalmai feltehetően nem okoznak helyrehozhatatlan károkat a többi 

piaci szereplő számára. 

 

A rendelkezésre álló információk alapján nem lehet megállapítani, hogy a 

kulturális-ismeretterjesztő tematikával bíró televíziós szolgáltatások 

prognosztizálható nézőszám-csökkenése milyen arányban oszlana meg a már 

elérhető lineáris és a lekérhető (VoD) szolgáltatások között. Az érintett csatornák 

reklámbevételei nem nyilvános információk, üzleti titoknak minősülnek, ezért 

annak esetleges csökkenése nem prognosztizálható. Tekintettel azonban arra, 

hogy a kis, tematikus televíziós csatornák üzleti modellje elsősorban a műsordíjra 

(programdíjra), azaz a műsorterjesztőktől műsoruk továbbítása fejében kapott 

ellentételezésre épül, továbbá arra, hogy az egy-egy érintett csatornára eső 

várható nézőszám-csökkenés alacsony mértékű lesz, a reklámbevétel-kiesés sem 

lehet olyan mértékű, amely e csatornák további működésének gazdasági alapjait 

veszélyeztetné.  

 

Ugyanakkor biztosan állítható, hogy a kizárólag az ingyenes földfelszíni 

műsorszóráshoz hozzáférő (a MinDig TV ingyenes csomagját elérő) televíziónézők 



65 

jelenleg egyetlen kulturális-ismeretterjesztő tematikájú televíziót sem érnek el, 

így a tervezett „m5” csatorna számukra vitathatatlan műsorkínálat- és 

sokszínűség-növekedéssel járna. Jelenleg kb. 328 000 háztartás (a háztartások 

8%-a) és így több mint 800 000 fő tartozik e csoportba (forrás: Távközlési 
szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 
2015, felmérés az NMHH megrendelésére). Mivel valamennyi ilyen tematikával 

bíró, már a piacon lévő csatorna előfizetéses műsorterjesztési rendszeren 

keresztül érhető csak el, elvben csak ezeket érintheti az „m5” elindulása. A 

várhatóan nem túlzottan jelentős nézettségcsökkenésen túl hátrányos hatás 

lehet, ha a kapacitások szűkössége miatt valamelyik műsorterjesztő megszünteti, 

vagy kedvezőtlenebb körülmények között folytatja csak az adott csatorna 

továbbítását, közönséghez való eljuttatását. A terjesztői kapacitások folyamatos 

növekedése, valamint az „m5”-nek a már működő televíziós csatornáktól 

alapvetően eltérő tartalma azonban remélhetőleg indokolatlanná teszi az ilyen 

drasztikus lépés megtételét terjesztői oldalról, de ennek eshetőségét kizárni nem 

lehet. 

 

A médiaszolgáltatókon túl, a piac és a média-értéklánc más szereplőire az „m5” 

elindítása pozitív következményekkel járna. Különösen igaz ez a nézőkre, akik 

egy korábban nem elérhető tematikával bíró új csatornához juthatnak, valamint 

a műsorgyártó vállalkozásokra, amelyek új műsorkészítési feladatokat 

kaphatnak az „m5” szükségletei által. Tágabb értelemben pozitív hatást 

gyakorolhat az új csatorna az egyes kulturális és oktatási intézményekre, 

előbbiek vonatkozásában azok népszerűségét, ismertségét növelheti, utóbbiak 

esetében pedig a feladatellátásukat könnyítheti meg. 

 

Az Eljárás során, a vonatkozó szabályzat szerint az alábbi kérdéseket kell a 

Testületnek külön is megválaszolnia. 

 

A) Milyen negatív hatásokat generál a vizsgált szolgáltatás?  
 

A Testület válasza: az egyetlen negatív hatás a kulturális-ismeretterjesztő 

tematikával bíró televíziós médiaszolgáltatások nézettségének, és ezzel 

összefüggésben reklámbevételeiknek a csökkenése. Ez a csökkenés egy-egy 

csatorna vonatkozásában azonban nem lehet jelentős mértékű. Ráadásul, 

mivel az „m5” tervezett tematikája e csatornákétól alapvetően eltér, azaz az 

„m5” nem lenne közvetlen versenytársuk, ez a negatív hatás is csak egy elvi 

lehetőség, sem pedig bizonyosság. 

 

B) Milyen pozitív hatásokat generál a vizsgált szolgáltatás? 
 

A Testület válasza: az „m5” elindítása esetén a vélelmezhető pozitív hatások 

meghaladják a lehetséges negatív következményeket. E hatások elsősorban a 

nézők választási lehetőségének növekedésében, a médiapiac által eddig 

jobbára elhanyagolt oktatási és a művészeti tematika markáns 

megjelenésében, a csatorna ígért erőteljes online jelenléte által az újabb 

generációk és a közszolgálati média kapcsolatának szorosabbra fűzésében 

jelentkezhetnek. 
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C) Mennyiben járul hozzá a vizsgált szolgáltatás a „szerkesztői verseny 
minőségéhez”, azaz mennyiben gazdagítja az elérhető tartalmak körét, 
anélkül, hogy a hasonló tartalmak mások általi előállítását aránytalanul 
korlátozná? 
 

A Testület válasza: az „m5” tervezett tematikája jelenleg egyedülálló, 

különösen az oktatási és a művészi tartalmak tekintetében. Ennek 

megfelelően más, elérhető tartalmak előállítását nem korlátozza, mert nem 

tekinthető a piacon lévő kulturális-ismeretterjesztő csatornák 

műsorkínálatához hasonlítható tartalmú szolgáltatásnak.  

 

D) Mennyiben járul hozzá a vizsgált szolgáltatás a médiapluralizmushoz, az 
elérhető tartalmak sokszínűségéhez? 
 

A Testület válasza: az „m5” csatorna tematikája eltér a piacon már jelenleg is 

megtalálható szolgáltatásokétól, így a tartalmi sokszínűséghez hozzájárul. 

Különösen igaz lehet ez a közszolgálati média televíziós portfóliója 

tekintetében, amely a legfontosabb közszolgálati célok közé tartozó oktatás és 

művelődés céljait szolgáló csatornával gazdagodna.  

  

E) Mi a vizsgált szolgáltatás „gazdasági értéke”? Azaz, milyen hatást 
gyakorolnak a piacra a közmédia szolgáltatásai? Milyen módon járulnak 
hozzá a társadalom fejlődéséhez, a gazdaság erősödéséhez, munkahelyek 
létrejöttéhez? Vannak-e negatív gazdasági hatásai a közmédia 
szolgáltatásainak? 
 

A Testület válasza: az „m5” csatorna hosszabb távon társadalmi szinten is 

éreztetheti majd hatását, amelyet a kultúra és művészetek terjesztése, illetve 

az oktatási rendszer kiegészítése és támogatása révén érhet el. A közvetlen 

kedvező hatás a tartalomgyártó vállalkozások által kapott megbízások 

bővülésében érhető tetten. Elképzelhető negatív hatás lehet egyes tematikus 

televíziós csatornák nézettségének és bevételeinek csökkenése, de ezek 

előreláthatóan nem érik el azt a mértéket, amely e csatornák gazdasági 

alapjait veszélyeztetné. 

 

F) Mennyiben gyakorol hatást a vizsgált szolgáltatás: 
a) a szolgáltatások közönség általi elérhetőségére,  
b) a választási lehetőségre, minőségre, 
c) az ágazati fejlődésre, fejlesztésre, beruházásokra,  
d) a kapcsolódó piacokra? 
 

A Testület válasza: az „m5” bevezetésének várható hatásai nem túlzottan 

nagyok e tekintetben, a piac átrendeződése minimális mértékű lehet, 

ugyanakkor a közönség választási lehetőségei egy fontos elemmel 

bővülnének. 
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4. 5. 3. Következtetések, részdöntés 

 

Az „m5” televíziós csatornára vonatkozó javaslat médiapluralizmusra gyakorolt 

hatásával kapcsolatban a Testület a következő megállapításokat teszi és 

részdöntést hozza: 

− az „m5” tervezett általános tematikája, az oktatás, kulturális-

ismeretterjesztő és művészeti tartalmak sok tekintetben nem állnak 

rendelkezésre a mai magyar médiapiacon, 

− különösen hiányzik a palettáról az oktatási, illetve a művészeti tematika, 

− különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik ingyenes földfelszíni 

digitális műsorszórás útján néznek televíziót, mert ők egyáltalán nem 

férnek hozzá tematikus ismeretterjesztő csatornákhoz sem, 

− a kínálat a magyar nyelvű VoD piacon még kevésbé sokszínű, 

− az „m5” elindítása bizonyos hátrányokkal járhat a piacon már működő 

tematikus csatornákra, de ezek a potenciális hátrányok várhatóan nem 

lennének aránytalanok, 

− a nézők, a tartalom-előállító vállalkozások, tágabb értelemben pedig az 

oktatási rendszer és a teljes társadalom szempontjából a csatorna 

elindítása előnyökkel járhat,  

− így a fenti megállapításokra alapozva az „m5”-nek a médiapluralizmusra 

gyakorolt hatása összességében (a megbecsült előnyöket és hátrányokat is 

számba véve) pozitív, így a javaslatban foglalt kérelem a Testület által e 

tekintetben támogatott. 

 

 

4. 6. A kísérleti jelleggel 2016. augusztus 1. és szeptember 18. között nyújtott 

„m5” szolgáltatás megítélése 

 

A Közszolgálati Médiaszolgáltató kísérleti jelleggel, 2016. augusztus 1. és 

szeptember 18. napja között a nyári olimpiai játékokat, majd azt követően a 

paraolimpiai játékokat sugározta a közönség számára, „m5” csatornamegnevezés 

alatt, új szolgáltatásként. 

 

Erre a kísérleti adásra a Szabályzat következő rendelkezési irányadóak. Az 

ideiglenes jelleggel nyújtani kívánt lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás azon 

szolgáltatás-típusba tartozik, amellyel szemben az eljárást főszabály szerint le 

kell folytatni. A Szabályzat tartalmazza azon kivételes eseteket, amelyek 

bármelyikének fennállása esetén az eljárás nem alkalmazható, így nem 

alkalmazható az eljárás „a három hónapnál rövidebb ideig nyújtott szolgáltatás 

esetén”. 

 

Megállapítható, hogy a 2016. augusztus 1. és szeptember 18. napja között 

nyújtani kívánt szolgáltatás a 2016. szeptember 19. napjától indítani kívánt „m5” 

szolgáltatással azonosnak nem tekinthető, annak teljességgel eltérő tartalmi 

tematikájára tekintettel. A Testület a Szabályzat említett pontját tehát úgy 

értelmezi, hogy az „m5” tervezett oktatási, kulturális-ismeretterjesztő és 

művészeti tematikájú médiaszolgáltatás nem azonos a 2016. szeptember 18. 

előtt, teljes egészében sporttematikájú, azonos csatornán nyújtott szolgáltatással, 
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abban az esetben, ha a kétféle tematika valóban élesen elkülönül. Erre 

figyelemmel, a tervezett „m5” csatorna helyén nyújtott szolgáltatás tekintetében 

önállóan kell vizsgálni a Szabályzatban foglalt feltételek fennálltát. Így tehát 

megállapítható, hogy a 2016. augusztus 1. és szeptember 18. napja között 

nyújtani kívánt szolgáltatás tekintetében – a szolgáltatásnyújtás rövid 

időtartama miatt – az Eljárás külön nem folytatandó le, illetve a szeptember 18. 

előtt nyújtott szolgáltatást nem lehet a szeptember 18. után tervezett „m5” 

szolgáltatás részeként értékelni. 
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5. A TESTÜLET DÖNTÉSE 
 

 

A Szabályzat szerint az új szolgáltatások esetében a közszolgálati érték-vizsgálat 

elvégzésére irányuló eljárás két fő részre bontható; ezek körében a Testület 

értékeli egyfelől: 

a) a szolgáltatás által képviselt közszolgálati értéket, 

másrészről  

b) a szolgáltatásnak a médiapiac sokszínűségére (a médiapluralizmusra) 

kifejtett hatását. 

 

A Testület a vizsgálat lefolytatását követően úgy találta, hogy  

a) az „m5” szolgáltatás magas közszolgálati értéket képvisel, 

valamint 

b) a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatása összességében pozitív. 

 

A fentieknek megfelelően a Testület tehát jóváhagyja az „m5” televíziós csatorna 

indítását, valamint a Közszolgálati Médiaszolgáltató lekérhető 

médiaszolgáltatásaiban az „m5” műsorszámainak közzétételét. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 13.    

 


